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  ة:ـــــــــــالمقدم

شهد التعليم العالي في األلفية الثالثة تحوال جذريا في أساليب التدريس وأنماط التعليم ومجاالته 

نتيجة لمجموعة من التحديات التي يواجهها التعليم العالي والمتمثلة في المختلفة، ويأتي هذا التطور  

تطور تقنيات التعليم وزيادة األقبال للدراسة في الجامعاات واالنفجاار المعرفاي الهااال الم ااحب 

لظاااهرة العولمااة، تواجااه التربيااة علااع مسااتوي العااالم تحااديات متعااددة ومتسااارعة وذلاا  نتيجااة 

المعارف والمعلومات والتكنولوجيا ونظم االت ال، باإلضافة إلع تعااظم دور التغيرات الهاالة في  

النظم القاامة علع الثقافة واالقت اد الحر، مما جعل مان عنا ار المنافساة والجاودة والتمياز أهام 

 .مقومات القوة في العالم

ة والنامياة وتتطلب هذه التحديات مراجعة شاملة لمنظومة التعليم في معظم دول العالم المتقدم

باعتبارها أحد محددات إنتاجية أي دولة وباعتبارها قاطرة التقدم والتنمية المجتمعية ومحور األمن 

القومي للمجتمع، وقاد أدي ذلا  إلاع إيجااد ماداخل و لياات حديثاة لتطاوير وتحادي، التعلايم، فقاد 

التنماوي   حر ت كل الادول علاع تحدياد مادخمت ومخرجاات العملياة التعليمياة لرفاع مردودهاا

وتمكين المجتمع من تحقيق معدالت أعلع من التنمية والتقدم والقدرة علع التنافس وهكذا فلقد باات 

من األمور المتفق عليها بين جميع المهتمين بالشأن التربوي علاع اخاتمف توجهااتهم الفكرياة أن 

العاملين فياه، حيا،  ثمة ارتباط قوي بين نوعية األداء في أي نظام تعليمي ونوعية أداء المدرسين

التسليم بالقول: أنه ال يمكن ألي نظام تعليمي أن يرتقي أعلع من مستوي معلميه، ذل  ألن    يمكننا

المدرس يمثل محور االرتكاز في تحقياق األهاداف التربوياة التاي يتبناهاا النظاام التعليماي وعلاع 

القااامون علاع هاذا النظاام  عاتقه تقع مسااولية تحويال األفكاار والارلي التجديدياة التاي يطرحهاا

وواضااعو خططااه وارسااموا سياساااته إلااع نااواتم تعليميااة تتمثاال فااي  ااورة معااارف ومهااارات 

 .واتجاهات تتبدي في سلو  المتعلمين

تأثير برنامج تعليمي إفتراضي بإستخدام استراتجية التعلم التكيفي وفقاً لألساليب  

لطالب معلمي التربية  والتفضيالت التعليمية  على تطوير مستوى األداء التدريسي لدى ا

 الرياضية 

 أ.م.د/محمد سالم حسين درويش  

  
،  کلية التربيه الرياضية للبنين بالقاهرة

 .جامعة حلوان
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في ذات السياق فإن تقدم المجتمعات يقاس بمدي تقادم وازدهاار نظمهاا التعليمياة، وذلا  ألن 

نا رها هو العن ر البشري، وأهام مميزاتهاا بنااء عملية التعلم هي استثمار طويل المدي وأهم ع

األجيال… كما وأن البح، في كيفية تعلم الطمب في مرحلة التعليم الجاامعي ضارورة ملحاة لماا 

يمقيه هذا النوع من البحو، من اهتماام باالم مان الفارد والمجتماع  وقاد أخاذ علمااء علام الانفس 

هاز نشط لمعالجة المعلومات، إذ يستقبل المعلومات المعرفي بالنظر إلع العقل اإلنساني علع أنه ج

عن طريق الحواس فتجري عليها عمليات )االنتباه واإلدرا  والذاكرة( فاي داخال الادمات فتخار  

 (84: 16) .المخرجات علع شكل سلو  أو كمم أو اتخاذ قرار

ي مجال التعليم إن العملية التعليمية تواجه الكثير من المشكمت التي أ بحت محور الدراسة ف

أن الجامعات تسعع إلع تلبية حاجات  م(2007، )  العامريفاروق    ترجمة خالدجينيفر مون ؛  حي، يشير  

المجتمع في توفير المعلمين األكفاء القادرين علع القيام بالمهام األساسية لهام والمتمثلاة فاي تربياة 

 اري، ولاذا أنشاات كلياات النشء تربية متكاملة ومتوازناة وتنطلاق مان خ ااام المجتماع الم

التربية الرياضية في معظم الجامعات لبلوت هذا الهدف من خمل توفير البرامم التدريبية المماماة 

إلكساب الطمب معلمي التربية الرياضية المهارات التدريساية التاي تمكانهم مان تحقياق األهاداف 

(3:93)                                                                                          التربوية  
  

وتسعع الملسسات التربوية إلع تطوير العملية التربوية، ورفاع كفاءاتهاا وتحساين مردودهاا 

من خمل البرامم التربوية التي يخضع لها المتعلم أثناء عملية اإلعداد، ومن أجل تحسين البارامم 

ماان القيااام بتقويمهااا ب ااورة مسااتمرة، وقااد أكاااد التربويااة، تطويرهااا والنهااوال بهااا البااد 

أن عملية تقيايم البارامم التربوياة تتنااول  ((Bechter; C & Esichaikul; V ,2008ستفلبيم

المخرجات(، وتعد المدخمت بما تشامله   -العمليات   -المدخمت   -أربعة عنا ر أساسية هي: )البياة

ب المعلماين المتادربين علاع البرناامم بماا من طبيعة البارامم المقدماة فاي عملياة اإلعاداد للطام

يتسمون بة مان خ ااام وأنمااط تعلمياة مان أهام العنا ار المالثرة فاي نجااع عملياة اإلعاداد 

 (20:53)المهني 

ا وضارورة   وفي ظل التزايد السريع للتطورات التكنولوجية أ بح الاتعلم مادي الحيااة مطلباض

ا عديدة إلدار ة التعلم غير المتزامن، فاي أي وقات ومكاان  ولكان وقد أتاع التعلم اإللكتروني فر ض

ا للتقليدي، ولم يحد، فيه التطاور المنشاود، لكاي يناساب الماداخل  المحتوي اإللكتروني ظل مشابهض

  (54: 208) والحاجات الشخ ية للمتعلمين األفراد 

اسب أ بح االهتمام بتخ يم وتكييف بياة التعلم أمراض ضروريضا من أجل توفير تعلم مرن ين

ض الفروق الفردية بينهم، وقد ازداد هذا االهتمام مع ظهور استراتجيات وبياات  جميع الطمب مراعيا
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تعلم إلكترونية جديدة، حي، النمط الواحد لبياة التعلم ال يناسب جميع فاات الطمب نظراَ الختمف 

 (124: 33)احتياجاتهم وأساليب تعلمهم 

اة تعلم شخ ية تتضمن م ادر تعلم مختلفة، باإلضافة إلاع ويوفر التعلم التكيفي للمتعلمين بي

محتوي تكيفي يتضمن وسااط متعددة من ن وم و اور و اوتيات وفياديوهات، كاذل  يحقاق 

 (49:42)  التعلم النشط، ويعد التعلم الشخ ي الفردي هو السمة األساسية في التعلم التكيفي

لمحتاوي المناساب، للشاخم المناساب، فاي كما يهدف التعلم اإللكتروني التكيفع إلاع تقاديم ا

الوقت المناسب، في أي وقت ومكان، وفقضا للمسار المناساب، والسارعة المناسابة لكال ماتعلم علاع 

حدة  من أجل ت ميم بياة تعلم تفاعلية متكيفة تتسم بسهولة االستخدام وتكاون أكثار فعالياة وأكثار 

 ( 14:7)كفاءة  

تغلب علع هذه المشكلة  وخمل األربعة عشر سنة الماضية ان نظم التعلم التكيفي تهدف إلع ال

ا في ت ميم نظم ومن اات  ا مهمض أ بح إنشاء المحتوي اإللكتروني للتعلم التكيفي، وتو يله، جزءض

 (54: 209)التعلم المقدمة 

يتكون المحتوي التكيفي من كينونات التعلم، وهي نظرياة جديادة فاي ت اميم المحتاوي كذل   

شكل وحدات  غيرة مستقلة، يمكان اساتخدامها بشاكل منف ال، أو باالنادما  ماع   اإللكتروني في

ا، لتكاوين المقارر  وهاذه الكينوناات  غيرها، وليس في شكل أبواب وف ول دروس، كما كان قديمض

يجب أن تو ف بالبيانات الفوقية، علاع أسااس المعاايير القياساية، إلمكانياة ت انيفها، وتاداولها، 

  (118: 12)والو ول إليها  

التعلم التكيفي هاو أحاد تطبيقاات الاذكاء اال اطناعي بهادف تفرياد الخبارات التعليمياة   ويعد 

لحاجات المتعلمين الحقيقية  تركز البحو، المتعلقاة بشخ انة الاتعلم علاع مجاالين رايساين، هماا 

المنخارطين  إدارة المواد التعليمية والمعلومات األخري؛ وعملية التعلم، مع التركيز علع المتعلمين

ا علاع إدارة مساار الاتعلم (  23:361)في األنشطة التعليمية  ، فنظام التعلم التكيفي يجب أن يكون قاادرض

لكل متعلم علاع حاده، وتوجياه أنشاطة تعلماه، فابعال المتعلماين يفضالون العاروال الرساومية، 

أن البحا،  والبعال اآلخر يفضل المواد المسموعة، والبعال الثال، يفضل المكتوباة  باالرغم مان

ا، إال أن االهتمام بت ميم تعلم متكيف، علع أساس  في أساليب التعلم قد بدأ منذ أكثر من ثمثين عامض

 (48:243)أساليب التعلم، لم يبدأ إال منذ عشر سنوات 

حي، تعد أساليب التعلم عاممض أساس في كل نظم ت ميم المحتوي والتعلم التكيفي للمتعلمين،  

التاي تشاتمل علاع أسالوب الاتعلم، وبياناتاه  Learner profileحة الماتعلم وذل  من خمل  اف

الشخ ية األخري  يقوم الم مم بتحدياد أسااليب الاتعلم المطلوباة وخ اا اها، ثام تحدياد ماواد 
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ووسااااط، وإسااتراتيجيات، وأنشااطة تعليميااة متعااددة، تناسااب هااذه األساااليب، فااي قاعاادة بيانااات  

ا  ثاام تحديااد نااوع المااواد والوسااااط وت ااميم أداة قياااس أساالوب الااتع لم، وت ااحيحها إلكترونيااض

  واإلستراتيجيات واألنشطة التعليمية المناسبة لهذا األسلوب، وتو يلها للمتعلم 

 

نموذ  لخ اام المتعلم وأساليب تعلمه، ان المكون األساسي في نظم التعلم التكيفي هو بناء  

" في اختياار الماواد المناسابة للماتعلم، فاي If- thenوأداة التكيف التي تستخدم القواعد المنطقية "

ضااوء خ اا ااه  فعناادما يقااوم الطالااب 

بالتسجيل في أحد المقررات علع الويب، أو 

تشغيل برنامم وساااط متعاددة، يطلاب مناه 

لوب الاتعلم، لتحدياد أوالض أن يمر باختيار أس

يقاوم النظاام أسلوبه في التعلم  وبنااء علياه  

باختيااار المااواد المناسااابة لااه ماان قاعااادة 

 البيانات 

 Learning وتشاير أسااليب الاتعلم

Styles  ،إلع كيفية تفضايل األفاراد للاتعلم

والطرق الشخ ية التي يتبعها الماتعلم عناد 

التعامل مع المعلومات  فاالفهم الحقيقاي لماا 

تعلمه الطالب، واالهتمام بالمادة الدراسية وفهمها واستيعابها وإدرا  أهميتها المهنية، والاربط باين 

والساعي لمعرفااة الق اد والغايااات وراء الماادة الدراسااية، الخبارات وتكاملهااا، واكتشااف المعنااع 

واالهتمامات الجادة بالدراسة  وربط األفكار النظرية بخبرة كل يوم كل ذل  يرتبط بعمقة طردياة 

بمستوي تفضيل أسلوب التعلم العميق، كما أن الطلبة الذين ال يفضلون أسلوب التعلم العميق بدرجة 

( خريطة التدفق للتكيف حسب أسلوب التعلم  2شكل )

 بإستخدام تحليالت التعلم 
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مان مفاردات المنااهم الدراساية ولايس لاديهم القادرة علاع تحليال   عالية ال يح لون علع الخبارة

وتفسير المعلومات وشرحها وتلخي ها والتعرف علع األفكار الرايسية والتمييز بينها وبين األفكار 

 الثانوية المتضمنة بمحتوي المنهم الدراسي، كما إنهم ال يربطون المعرفة السابقة بالمعرفة الجديد 

 (22:133) 

تكنولوجيا التعليم اإللكتروني بأساليب التعلم بهدف تكيف التعلم للمتعلمين وتزويادهم   كما تهتم

بمواد تعليمية، وبياة تعليمية مناسبة لهم، بما يساعد علع تحساين الاتعلم، خا اة وأن البحاو، قاد 

  (35:58)أثبتت أن أساليب التعلم تلثر في أداء المتعلمين وتسهيل التعلم علع الخط 

ا لخ ااام وتهدف تقن ية العرال التكيفي إلع تكيف محتوي  افحات المقارر التعليماي وفقاض

 Bunt, et al (2007) الطالب ومستواه المعرفي وخبراتة السابقة، ولقد تناول "بانت" و خرون

العرال التكيفي للمحتوي عبار الوياب، واساتعرال و اف توضايحي لتقنياات العارال التكيفاي 

، وملخ ات المعلوماات، والانم الشارطي والانم المارن، للمحتوي، ومنها ال فحات المتنوعة

 والوسااط المتعددة 

وللعرال التكيفي القاام علع تكنولوجيا التعلم التكيفاي مجموعاة مان المزاياا والقايم التربوياة 

الهامة، منها: أنه يمثل م دراض لمعرفة المتعلم في اإلجابة عن أسالته، ويتضمن أنواعضا متعاددة مان 

ا في النظام التكيفي، كما أنه يعمل علع تكيف ومواامة مستوي المادة المعرفة التي   تلعب دوراض  هامض

التعليمية وطريقة عرضها بما يناسب اسلوب وقدرات المتعلم، واإلساهام بشاكل كبيار فاي تحساين 

 أداء المتعلمين في المهارات المختلفة 

م ااممي بياااات الااتعلم وفااي سااياق تحسااين ت ااميم بياااات التعلم،فإنااة بااالرغم ماان اهتمااام 

ض لحاجة المتعلمين وتفضايمتهم، وبماا تلدياة إلاع  االلكتروني التكيفي بتفريد الخبرات التعليمية وفقا

  ,Cuthrell & Lyon, (36)(Jones, 2009 & Willems ;تحسين ناواتم الاتعلم المساتهدفة

(30); Esichaikul, Lamnoi Bechter, 2011(28)2007ي، ( مان خامل تكيياف المحتاو

وتكييف العرال، كذل  اإلبحار، إال أنها التراعي أي معلوماتعن ات االت المتعلم االجتماعية، فقد 

  أغفلت التكامل بين خ اام التفاعل االجتماعي وأساليب التكيف عند ت ميم تل  البياات 

علاع  فإذا كان هنا  اتجاه بأهمية تفريد التعليم، فعلي الجانب األخر أكدت عديد من الدراسات 

التفاعل االجتماعي، فالتعلم في األساس هو عملية اجتماعية، تتوافر فيهاا العديادمن االساتراتجيات 

واألساليب لتشجيع التفاعل االجتماعي بنظم الاتعلم االلكتروناي بمختلاف األشاكال، ماع المحتاوي، 

ض     (13:23)ومع المعلم، ومع األقرانأ ازدواجاض وجماعيا
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فهنا  من يليد التعلم الفردي حي، ان التعلم يجب ان يوجه نحو حاجات المتعلم نفسة، ويسير 

عبـد الكـريم ،    (15:12)  م(2016  (مـروة محمـد المحمـدى ،التعلم وفق استعداده ومهاراته وقدراته  

  Cuthrell, K. & Lyon, A. (2007)، (9:17)م( 2009محمود األشقر ومجدي سعيد عقل، )

، اما من يليد التعلم الجماعي، فيروا ان االفراد المجموعة يجب ان يشاتركوا فاي المعلوماات   (28)

 .(6:16) (2006الشـحات سـعيد محمـد عتمـان، )التي تساعدهم علع الفهم لتحقياق أهاداف الاتعلم 

Cuthrell, K. & Lyon, A. (2007)   ،Esichaikul, V.; Lamnoi, S. & 

Bechter, C. (2011) (20:48)  ، ( ، 2016ربيع عبد العظـيم، رمـود وسـيد شـعبان يـون)م 

(5:26)   

إن إعداد الطالب المعلم إعدادا مناسبا باعتبااره أحاد أركاان العملياة التعليمياة وتقاع مسااولية 

نع الجاناب األكثار إفاادة وأهمياة إعدادهم علع عااتق الملسساات التربوياة، ويعاد التادريب الميادا

بالنساابة لهاام فهااع فتاارة خ اابة تقتاارجم ماتلقونااه ماان معااارف إلااع ساالو  داخاال حجاارة الدراسااة 

 ويتعرفون فيها علع خ اام مهنة التدريس 

إعداد الطمب معلمي التربية الرياضية إعادادا كافياا وبناءض علع ما تقدم، وفي ضوء االهتمام ب

مان خامل تنمياة مهااراتهم فاي توظياف التكنولوجياا فاي التعلايم،   لمهنياةبحي، يقلمون بالكفايات ا

واستجابة لتو يات العديد من األبحا، والدراسات المرجعية باالعتماد علع أساليب وتقنيات جديدة 

ا مان أهمياة مراعااة احتياجاات الطامب معلماي  لت ميم وعرال المحتوي اإللكتروناي، وانطمقاض

ب تعلمهام المختلفاة؛ لاذا فقاد جااء البحا، الحاالي لدراساة تااثير برناامم التربية الرياضية  وأسالي

تعليمي تقني باستخدام تكنولوجيا الاتعلم التكيفاي وفاق أسااليب الاتعلم والتفضايمت التعليمياة علاع 

 مستوي األداء التدريسي لدي الطمب معلمي التربية الرياضية 
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 اإلحسا  بمشكلة البحث:

ماام تجااه الطامب معلماع التربياة الرياضاية خامل فتارة التادريب يوجه البح، الحالع اإلهت

فاع   الميدانع بمدارس التربية والتعليم وأهمية إعدادهم إعدادا كافيا بحي، يقلمون بالكفاياات المهنياة

ضااوء المسااتحدثات التكنولوجيااة واإلتجاهااات العالميااة المعا اارة فااع مجااال الااتعلم اإللكترونااع 

اضحة عن مشكلة البح، المستمدة من الواقع الفعلي اعتمد البح، الحاالي ولتكوين فكرة والتكيفي،  

 علع ما يلي:

ممحظات الباح، للطمب معلمع التربية الرياضية بالفرقة " الرابعة" بكلية التربياة الرياضاية   -1

جامعة حلوان خمل فترة التدريب الميدانع، تمثلت فع عدم وجود كتياب نظاري   -للبنين بالهرم

يب الميدانع لتعريف الطمب معلمع التربية الرياضية بالتدريب الميدانع وطرق التطبياق للتدر

انشغال الطمب أثناء فترة التدريب الميادانع بالتادريس وعادم العملع للممارسات التدريسية ، و

وجود الوقت الكافع لمستفادة من توجيهات المشرف لتربوي لتحسين ممارسااتهم التدريساية ، 

 .د فر ة لتبادل الخبرات التربوية والفنية بين الطمب معلمي التربية الرياضيةعدم وجوو

 Christou  andتو يات الدراسات المرجعية السابقة ومنها دراسة كل من كريستو ودنوف    -2

Dinov  (2010( )27ودراسة اسيشايكل وبيشر ، )Esichaikul and Becher (2010 )

 Behaz( ، ودراساة بيهااز ودجاودي 2010( )48) Popescu( ، ودراسة بابيسكو 29)

and Djoudi (2012( )21 ودراسااة فاساايليفا ،)Vassileva (2012( )54 ودراسااة ،)

Mahnane, Laskri and Trigano (2013( )43 ،)ماهناااني والسااكري وتريجااانو 

( ، فققااد أو اات 2014( )53) Vagale and Niedriteودراسااة فاجااالي ونياادريتي 

التعلم اإللكتروني التكيفي الذي يهادف إلاع تفرياد التعلايم وتو ايل المحتاوي   بضرورة تطبيق

للمتعلمين بطريقة تتفق وحاجاتهم وأسلوب تعلمهم وتفضيمتهم في المواقف التعليمية المختلفاة، 

والذي يلدي إلع تحسين نواتم التعلم المستهدفة، وعلاع الارغم مان أن دراساة كال مان بيهااز 

Vassileva (2012 )(، ودراسة فاسيليفا 2012( )21) Behaz and Djoudiودجودي 

 Mahnane, Laskri and Trigano(، ودراسااة ماهناااني والسااكري وتريجااانو 54)

Vagale and Niedrite (2014( )53 )(، ودراسااة فاجااالي ونياادريتي 43( )2013)

البيااات لام   وضعت ت ورات للبياة التي يمكن من خملها تقديم المحتاوي التكيفاي إال أن هاذه

تبني علع الت ميم التعليمي، ولم تتم في ضوء نموذ  محدد للت ميم التعليمي، هاذا باإلضاافة 

إلع أن هذه الت ورات اختلفت باختمف المحتوي المقدم لهم، وطبيعة أسلوب التعلايم والاتعلم، 

 والتفضيمت التعليمية للمتعلمين 
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( مان الطامب معلماي التربياة الرياضاية 15إجراء دراسة إستطمعية علع عينة قوامهاا )-3

( للتعارف علاع واقاع الممارساات التدريساية خامل 2020/2021بالفرقة الرابعة للعام الجاامعي)

التدريب الميدانع بمدارس التطبيق، حيا، تباين  مان خملهاا وجاود ق اور فاع أداء الممارساات 

ريب الميدانع والمتمثلة فيماا يلاع ) التدريسية لدي الطمب معلمع التربية الرياضية خمل فترة التد 

تحقياق التهيااة  - ياغة األهداف السالوكية ب اورة تتناساب ماع طبيعاة ماادة التربياة الرياضاية 

استخدام التعلم التكيفي فع تفاعلهم مع بعضهم   -الحافزة المناسبة لطبيعة برامم الرياضة المدرسية  

تكيفي فع التادريب الميادانع لتباادل الممارساات استخدام استراتيجية التعلم اإللكترونع ال  -البعال  

استخدام األنشطة ال فية والم فية   -التدريسية الجيدة وفقاض ألساليب وتفضيمت الطمب التعليمية  

 استخدام أساليب تقويم الكترونية تناسب األنشطة الرياضية المدرسية(   -بأسلوب فعال

مم التادريب الميادانع للنهاوال باأداءات وبناء علع ماسبق تتضاح الحاجاة إلاع تطاوير برناا

الطمب معلمي التربية الرياضية فيما يتعلق بالمهارات التدريساية والفنياة أثنااء التادريب الميادانع 

 وتأهيلهم أكاديميا وتربويا باستخدام أساليب التعلم الحديثة والسيما التعلم اإللكترونع التكيفي  

 ميم برنامم تعليمي إفتراضي باستخدام استراتجية ومن هذا المنطلق كانت هنا  حاجة إلع ت

 التعلم التكيفي لتطوير المهارات التدريسية، والفنية لدي الطمب معلمي التربية الرياضية 

 مشكلة البحث:

تتمثل مشكلة البح، الحالي فع وجود العديد من المعوقات التي تواجه الطمب معلمي التربياة 

عدم االستفادة من توظيف استراتجيات التعلم التكيفاي فاع نع ومنها:الرياضية خمل التدريب الميدا

التدريب الميدانع لتبادل الممارسات التدريسية الجيدة، وعدم استخدام التعلم التكيفي فع تفاعلهم ماع 

بعضهم البعال، وعدم استخدام طرق تدريس وتقويم حديثة تتناسب مع تدريس األنشطة الرياضاية 

 المدرسية 

فاع ناادوة التاادريب  م(2008فاطمااة محماد م ااطفع الكنااين،) لسااياق فقاد أكاادت وفاي ذات ا

الميدانع المنعقدة بشأن تطوير وتحدي، برامم التدريب الميادانع علاع ضارورة اإلهتماام بالجاناب 

اياات التطبيقع والميدانع فع مقررات اإلعاداد الترباوي المهناع بكلياات التربياة علاع مايخادم الكف

المهنية للطالب المعلم، كما أو ت بزياادة التارابط باين المقاررات التخ  اية فاع بارامم إعاداد 

الطالب المعلم من جانب، وما يتم تدريساه بمرحلاة التعلايم العاام التاع سايقوم بالتادريس فيهاا بعاد 

 التخر  من جانب  خر، مع ضرورة توفر العمق والشمول فع المقررات التخ  ية  

                                                                                          (10  :190 ) 
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ان تحديد أهم المهارات التدريسية المزمة للطمب معلمي التربياة الرياضاية بكلياات التربياة 

ضاة الرياضية أمرا بالم األهمياة ألن معرفتهاا تتايح وضاع اإلساتراتيجيات ورسام الخطاوط العري

إلعداده إعدادا جيدا كمعلم قبل الخدمة، ويضااف إلاع ذلا  أن تحدياد المهاارات التدريساية بعناياة 

الخدمة، من جهة وتقويم أدااه من جهة أخاري، لاذا فاإن    يمكننا من تقويم برامم إعداده كمعلم قبل

 من الضروري العمال علاع إيجااد أسالوب علماي يمكان واضاعي إساتراتيجيات التعلايم والبارامم

والمناهم الدراسية بكليات التربية الرياضية من التعرف والحكم علع مدي سممة ممارسة وامتم  

الطمب المعلمين للمهارات التدريسية نظريا وعلميا )تطبيقيا( بماا يتناساب ماع متطلباات المرحلاة 

ياة المعا رة والتطور العلماي التقناي وماا ي ااحبه مان تغيارات بدنياة ونفساية وعقلياة واجتماع

 ومعرفية لسممة إعدادهم وتأهيلهم المهني كقادة تربويين متفقا بذل  مع ما أشارت إليه نتاام دراسة

 (1) م(2013إبراهيم محمد أحمد اليماني، )،  (20) م(2008فاطمة محمد مصطفى الكنين،) 

م إلاع أن القادر 2000ميلار وسايون،  (Miler & Siyn) كما أكدت علع ذل  نتاام دراساة

تسااتطيع بااه كليااات التربيااة الرياضااية ماان إكساااب الطاامب المعلمااين المهااارات التعليميااة الااذي 

والتدريسية التي يحتاجونها بقدر ما تطمان إلع قدراتهم علع تحقيق األهداف المرجوة تحقيقا فاعم 

في ضوء ما تفرضه حاجات المجتمع المتغيرة والمتطورة والمتأثرة بالع ر الاذي نعايش فياه مان 

 (46 :19) ت اجتماعية وتنولوجية تلثر في كل من الفرد والمجتمع تغيرا

ومن ناحية أخري فقد أو ت العديد من الدراسات المرجعية بأهمية االستفادة مان تكنولوجياا 

بياات التعلم التكيفاي فاي تنمياة مهاارات الطامب معلماي التربياة الرياضاية، مثال دراساة  حناان 

  & ,.Agaba, J؛(7)م( 2015ريف شااعبان محمااد، ) ؛ شاا( 4)م( 2015إسااماعيل أحمااد، ) 

.(18)Lubega, J. (2016)  

إلاع أن بيااات الاتعلم التكيفاي عبار اإلنترنات تتضامن   (  2016محمـد خمـي  )  كما أشاار  

ا مفتوحاة تتايح اساتخدام  خ اام جديدة تسامح للماتعلم باالختياار واإلرشااد، كماا أنهاا تعاد نظماض

ف إلع تكيف عرال المحتاوي التعليماي علاع أسااس أهاداف الم ادر األخري علع الويب، وتهد 

المتعلم ومعارفاه، باإلضاافة إلاع تكياف عملياة اإلبحاار عان طرياق تحدياد المساا ا رت المناسابة 

 (237: 12)للمتعلم  

Kravčík and Wan (2013 )وفع هذا ال دد فقد أو ت دراسة كل من كريفكي  ووان  

التعلم التكيفي علع الوياب التاي تهادف إلاع تفرياد الاتعلم بضرورة االتجاه نحو ت ميم بياات    (39)

والتي اعتمدت علع ثمثة نماذ ، هي نموذ  المتعلم، ونموذ  المجال، ونموذ  المواامة، ودراساة 

 Mahnane, L., Laskri, M. T., & Trigano, P. (2013)  (43)ماهنااني، الساكري، تريجاانو 
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تكيفي في التعلم علع الخط، قااام علاع البحا، الكماي   التي هدفت إلع تطوير نظام وسااط متشعبة

والنوعي، يعمل علع تكيف المواد التعليمية مع تفكير المتعلمين وأساليب تعلمهم  وتم تطبيقه علاع 

 طالبضا من جامعة عنابة بالجزاار، وأثبت النتاام فاعليته  40

خ ااوم مواجهااة ولهااذا كااان لزامااا علااع الطاامب معلمااع التربيااة الرياضااية علااع وجااه ال

التغيرات السريعة والمذهلة في التقدم التكنولوجي والثورة المعلوماتية والتطور السريع في األجهزة 

والبرامم ووساال اإلت ال، وتشجيع طمبهم علع التزود بكل ماهو جديد في مجال الحاسب اآللاي 

ل الف ال أوعلاع واكتشاف مواهبهم وتنميتها وإبرازهاا علاع مختلاف المساتويات ساواءض فاي داخا

إلاع أفضال  مستوي المدرسة أو المنطقة وتشجيعهم علع المنافساات الخارجياة وحفازهم للو اول

للتازود بالحادي، مان  المساتويات، وهاذا يتطلاب مانهم مضااعفة الجهاد وباذل المزياد مان الوقات 

 المعلومات  

المختلفاة،  وشعورا بأهمية البحا، عان إساتراتيجيات تأخاذ بعاين االعتباار األنمااط التعليمياة

وتنمية مستوي األداء التدريساي لادي الطامب معلماي التربياة الرياضاية،  فقاد الحاظ الباحا، أن 

الطالب معلم التربية الرياضية هاو مان يقاوم بفارال أسالوبه علاع التممياذ دون مراعااة لمنمااط 

ها التممياذ تجااه التعليمية في حين تتباين استعدادتهم وقدراتهم، كذل  االتجاهات السالبية التاي يبادي

ض قاد تالدي الاع التااثير  درس التربية الرياضية، كما يعتقد الباح، أن االسباب التي تم ذكرها ساابقا

علع الكفاءة العملية والتعليمياة، وبالتاالي تالدي الاع وجاود ضاعف لادي الطامب معلماي التربياة 

يف المحتوي التعليماي وفاق الرياضية حي، أن أساليب التدريس المقدمة ال تأخذ بعين االعتبار تكي

لدي  -أساليب التعلم والتفضيمت التعليمية لذا فإن التعرف علع أساليب التعلم والتفضيمت التعليمية

 الطمب معلمي التربية الرياضية، والتي يمكن أن تساعد فع تحسين نوعية التعليم 

للنهاوال باأداءات بناء علع ما تقادم؛ تتضاح الحاجاة إلاع تطاوير بارامم التادريب الميادانع 

الطمب معلمي التربية الرياضية ، فقد أ بحت الحاجة ماسة إلع محاولة وضع  ياغة علمية من 

خمل بناء برناامم تعليماي باساتخدام اساتراتيجية قااماة علاع الاتعلم التكيفاي وفاق أسااليب الاتعلم 

ريساي لادي الطامب والتفضيمت التعليمية  وتوظيفها بهدف االرتقاء، وتطوير مساتوي األداء التد 

معلمي التربية الرياضية األمر الذي ينعكس علع تطوير العملية التعليمية بشكل عام واالقت اد في 

 الوقت والجهد المبذول وتهياة وتوفير بياة مناسبة للمتعلمين ومقابلة الفروق الفردية بين المتعلمين  

تروناي قااماة علاع اساتراتجية ومن هذا المنطلق كانت هنا  حاجة إلع ت ميم بيااة تعلام الك

التعلم التكيفي وفق أساليب التعلم والتفضيمت التعليمية والتعرف علاع دورهاا الفاعال فاي تطاوير 

 مستوي األداء التدريسي لدي الطمب معلمي التربية الرياضية 
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 :هدف البحث

بإساتخدام اساتراتجية تأثير برنامم تعليمي إفتراضاي    يهدف البحث الحالي إلى التعرف على

ض لألساليب والتفضيمت التعليمياة  علاع تطاوير مساتوي األداء التدريساي لادي  التعلم التكيفي وفقا

 الطمب معلمي التربية الرياضية 

 أهمية البحث، والحاجة الية:

يسعى البحث الحالى إلى تطوير التـدريب الميـدانى للطـالب معلمـى التربيـة الرياضـية مـن 

 خالل:

ير األداء المهنع للطامب معلماع التربياة الرياضاية خامل التادريب الميادانع؛ مان تطو -1

خاامل ربااط الجانااب النظااري للمااواد التربويااة )طاارق التاادريس و مباااديء التاادريس( 

بالممارسة العملية للمهاارات التدريساية وتادعيم المشااركة الفردية،الجماعياة مان خامل 

 التعلم اإللكترونع التكيفي  

اع بعال األسس والمعاايير المزماة لبنااء بيااة الاتعلم اإللكتروناع التكيفاي لتطاوير اقتر -2

 التدريب الميدانع لدي الطمب معلمع التربية الرياضية بكليات التربية الرياضية 

ت ميم بياة تعلم إلكترونع تكيفي وفقاض الساليب التعلم والتفضيمت التعليمية تدعم الطمب  -3

لجديدة الخا ة بالممارسة العملية لمهنة التدريس وتباادل اآلراء فيماا فع بناء المعارف ا

 بينهم 

توظيف بعال نظم التعلم اإللكترونع التكيفي فع التعليم ب فة عاماة، والتعلايم الجاامعع  -4

 ب فة خا ة لتحقيق التوا ل الداام بين المعلم والطمب دون اعتبار للمكان أو الزمان  

 : ثفروض البح

ض  للتحقق من فاعلياة البرناامم التعليماي المقتارع باساتخدام اساتراتجية الاتعلم التكيفاي وفقاا

لمساااليب والتفضاايمت التعليميااة فااع تطااوير مسااتوي األداء التاادريس للطاامب معلمااي التربيااة 

 الرياضية، تم اختبار الفروال التالية:

ض بااين متوسااطات درجااات أفااراد ع -1  ينااة البحاا، بالمجموعااات توجااد فااروق دالااة إح اااايا

التجريبية األربعة ) نمط تعلم فردي ذوي أسلوب تعلم كلاي، نماط تعلام جمااعي ماع ذوي 

أسلوب تعلم كلي، نماط تعلام فاردي ذوي أسالوب تعلام تحليلاي، نماط تعلام جمااعي ذوي 

أسلوب تعلام تحليلاي( فاي التطبياق القبلاي والبعادي علاع بطاقاة ممحظاة مساتوي األداء 

 المهاري لمهارات التدريس" قيد البح،"، ول الح القياس البعدي
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ض بااين متوسااطات درجااات أفااراد عينااة البحاا،  -2 بالمجموعااات توجااد فااروق دالااة إح اااايا

التجريبية األربعة ) نمط تعلم فردي ذوي أسلوب تعلم كلاي، نماط تعلام جمااعي ماع ذوي 

فاردي ذوي أسالوب تعلام تحليلاي، نماط تعلام جمااعي ذوي أسلوب تعلم كلي، نماط تعلام  

أسلوب تعلم تحليلي( في القياس البعدي علع بطاقة ممحظة مستوي األداء التدريسي لادي 

 الطمب معلمي التربية الرياضية

ض بين متوسطات درجات أفراد عينة البح، يرجع إلع التفا -3 عل بين توجد فروق دالة إح اايا

أسلوب التعلم وتفضيمت المتعلمين ببياة التعلم اإللكتروني التكيفي في القياس البعدي علع 

 بطاقة ممحظة مستوي األداء التدريسي لدي الطمب معلمي التربية الرياضية  

 التعريف ببعض المصطلحات الواردة بالبحث : 

دة بالدراسات السـابقة، وبعـض أدبيـات التربيـة، تم تحديدها في ضوء ما ورد من تعريفات متعد

 :ويمكن بيانها على النحو التالي

 Adaptive learning technology تكنولوجيا التعلم التكيفي:

علاع  "Esichaikul and Bechter,2008 "يعرفها كل مـن اسيشايكسـل وبيشـتر

رات التعليمياة لحاجاات أنها هي أحدي تطبيقات الذكاء اال طناعي والتي تهدف الاع تفرياد الخبا

 (361: 20)المتعلمين الحقيقية 

 : Adaptive Learning Strategyاستراتجية التعلم التكيفي 

ض بأنها إعداد وتقديم مجموعة من العنا ر والوسااط التعليمية بشكل مخ م  تعرف إجراايا

ضالة أثنااء الاتعلم تكيفي خمل بياة التعلم، بحي، يكون لكل طالب الحرية في اختيار الوساااط المف

 وفقضا الحتياجاته وتفضيمته التعليمية 

 Instructional Preferenceالتفضيالت التعليمية: 

بأنها الطرق التي يفضلها الفرد في ت ور وتنظيم المثيرات   (2013عرفها محمد خمي  )

د  بهاا الفارد المعلوماات والمثيار ات فاي البيااة التي يتعرال لها  أي أنها الطريقة التي يرشح ويقعاد

 (172: 11)المحيطة  يقت ر البح، الحالي علع التفضيمت التعليمية )فردي، جماعي(  

 Performance levelمستوى األداء: 

بأناه ماا ي ادر عان الفارد مان  م(2002، علي أحمد الجمـل، ) اللقانيأحمد حسين  عرفة  

وهاذا األداء يكاون عاادة  سلو  لفظي أو مهاري وهو يستند علع خلفية معرفياة ووجدانياة معيناة

 (12:2)علع مستوي معين ويظهر من قدرته أو عدم قدرته علع أداء عمل معين  
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 Teaching performanceاألداء التدريسي: 

بأناة هاو القادرة علاع أداء سالو  معاين يارتبط  (م2009عرفتة هدى نور الدين محمـد ) 

ت أو األقوال وتتكون من مجموعة من من الت رفات أو الحركا  بمجموعةبمهام معينة ويعبر عنه  

المعارف والمهارات واالتجاهات التي تت ل ات االض مباشراٌ ببعد معين وتلدي بمستوي معين من 

  (18:17)اإلتقان يضمن تحقيق األهداف بشكل فعال 

  Field Training  التدريب الميداني: 

مم تدريبع عملع تقدماه بأنه  برنا   م(2005، وسهير حواله )  السميععرفة مصطفى عبد  

الرياضية علاع مادي فتارة زمنياة محاددة وتحات إشارافها بهادف  إتاحاة الفر اة   التربيةكليات  

للطمب المعلمين لتطبيق ما تعلموه من معلومات وأفكار ومفاهيم نظرية، تطبيقا عمليا أثناء قيامهم 

نا ر البشرية والمادية للعملية بمهام التدريس الفعلع ، مما يعمل علع تحقيق األلفة بينهم وبين الع

 (120: 16)التعليمية ويكسبهم الخبرات التربوية المتنوعة فع الجوانب المهارية واالنفعالية 

التدريب الميدانع من حي، المحتوي حي،  م(2008عامر )   الرلوفكما عرفة طارق عبد  

لسساات إعاداد المعلام بهادف يقعرفه بأنه المقررات والتدريبات والبرامم التع تقدمها أو تنظمها م

مساعدة الطمب المعلمين علع التعرف علع الجوانب التطبيقية للعلوم التربوية والنفسية مان جهاة 

: 8)وتدريبهم علع توظيف المعلومات المهنية فع مواقف العمل الواقعية للمعلم مان جهاة أخاري"  

29) 

 students are teachers of physical education الطالب معلمي التربية الرياضية:

بكلية التربية الرياضية تحت االعداد ومساجل بقاواام التادريب   طالب عرفة الباح، بأنه كل  

الميداني ويقوم بممارساة التادريس فاع فتارة التادريب المياداني المت الة والمنف الة، وبإشاراف 

 وتوجيه أعضاء هياة التدريس "تعريف إجرااي"

 متغيرات البحث:  

 متغيرات التالية:تضمف البحث ال

تحليلاي(، -تكنولوجيا وسااط التعلم التكيفي وفقاَ لبعدي: أسلوب التعلم )كلي  المتغير المستقل:    -

 جماعي(-ونمط التفضيمت التعليمية )فردي

مستوي األداء التدريسي لادي الطامب معلماي التربياة الرياضاية )تقيايم المتغيرات التابعـة:    -

 مخرجات التعلم( 

 

mailto:ijssa@pef.helwan.edu.eg


 

88 
 م2021فبراير  –( 1العدد ) –( 0055مجلد )

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: االلكتروني البريد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكتروني الموقع

 :ءات البحثأجـــرا

 منهـــج البحث: 

استخدم الباح، المنهم شبة التجريبي، باستخدام الت ميم التجريبي ألربعة مجموعات تجريبية 

) نمط تعلم فردي ذوي أسلوب تعلم كلي، نمط تعلم جماعي مع ذوي أسلوب تعلم كلاي، نماط تعلام 

القياس القبلي بإتباع  ب تعلم تحليلي( ،  فردي ذوي أسلوب تعلم تحليلي، نمط تعلم جماعي ذوي أسلو

 البعدي لمجموعات البح، األربعة، ذل  نظراض لممءمته لطبيعة هذا البح، -

  :مجتمع البحث

بكلية التربياة الرياضاية  -الفرقة الرابعة شعبة التعليماشتمل مجتمع البح، علع جميع طمب  

 للعام الجامعيوالمقيدون بسجمت الكلية  طالب    (63)والبالم عددهم    جامعة حلوان ،  -للبنين بالهرم

   م2021/  2020

  :عينــــــة البحث

قام الباح، باختيار عينة البح، بالطريقة العمدية، والمتمثلة فع جميع طمب الفرقة الرابعة " 

 م2020/2021 جامعة حلوان للعام الجامعي-الهرم شعبة التعليم " بكلية التربية الرياضية للبنين ب

ض لت ميم بياة التعلم ( %63.492) طالب، بنسبة( 40)البالم عددها  من مجتمع البح، الكلع، ووفقا

االلكتروني التكيفي وتوزيع الطمب لمسارات التعلم وفقاض ألسااليب تعلمهام وتفضايمتهم التعليمياة، 

-تحليلي(، ومقياس تفضايمت الاتعلم ) فاردي  -التعلم ) كليحي، تم تطبيق كمض من مقياس أسلوب  

ض عناد دخاول الطامب لبيااة الاتعلم االلكتروناي التكيفاي )إعداد الباحث(جماعي(   ، وذلا  الكترونياا

ض مان مجتماع البحا،، وخاار  عيناة (  15)المقترحة، كما تم اختيار عينة استطمعية قوامها   طالباا

ساتطمعية والتحقاق مان المعااممت العلمياة للمتغيارات "قياد البح، االساسية إلجراء التجرباة اال

 البح،" 

طالباض موزعاة علاع  (40)في ضوء نتاام تطبيق المقياسين، تكونت عينة البح، العمدية من 

  (.1كما يتضح من جدول )أربع مجموعات تجريبية، 

 

 

 

 

 

mailto:ijssa@pef.helwan.edu.eg


 

89 
 م2021فبراير  –( 1العدد ) –( 0055مجلد )

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: االلكتروني البريد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكتروني الموقع

 يبية ( توزيع أفراد عينة البحث على المجموعات التجر1جدول ) 

 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــان  العــــــــــــــدد  المجموعـــــــــــة 

نمط تعلام فااااااااااااااااااااااردي ماع ذوي  8 1المجموعة 

 تعلم كلي

نمط تعلم جماعاااااااااااااي مع ذوي تعلام  8 2المجموعة 

 كلي

علاام نمااط تعلاام فااااااااااااردي مااع ذوي ت 13 3المجموعة 

 تحليلي

 نمط تعلم جماعي مع ذوي تعلم تحليلي 11 4المجموعة 

 شروط اختيار عينة البحث :

 راعي الباحث عدة شروط عند اختياره لعينة البحث وهي :

للعاام الجاامعي الساابق " شعبة التعليم "  استبعاد الطمب الباقون لإلعادة بالفرقة الرابعة   -1

 مب   ط (3)البالم عددهم  م،2019/2020

، الباالم م2019/2020استبعاد الطمب المساجلون مان الخاار  للعاام الجاامعي الساابق  -2

 طالب    (2)عددهم 

 طمب  (3)استبعاد الطمب غير المنتظمين بالبرنامم التعليمي، والبالم عددهم  -3

 عينة البحث الكلية: مجتمع والتوصيف االحصائي ل

 ــــــة البحث الكليــــــة( توصيف مجتمـــــــع وعينــ2جدول ) 

 البيانات 
العينة  

 الكلية 

المجمـــــو  عينة البحث األساسية 

عة  

االستطالعي

 ة 

ــ  الطــــــــــــــــــــــــــــ

 ـالب المستبعدون 

ــ  المجموعــــــــــ

ـــة التجريبية  

 األولى 

ــ  المجموعــــــــــ

ـــة التجريبية  

 الثانية 

ــ  المجموعــــــــــ

التجريبية  ـــة 

 الثالثة 

ــ  المجموعــــــــــ

ـــة التجريبية  

 الرابعة 

ــ  العـــــــــــــــــ

 ـدد

63 8 8 13 11 15 8 

ــ  النسبـــــــــــــ

 ة

100

% 

12.698 % 12.698 % 20.635 % 17.460 % 23.809

% 

 12.698 % 
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 أسباب اختيار عينـــة البحث:  

) شعبة التعلـيم( بكليـة التربيـة الرياضـية للبنـين   تعمد الباحث اختيار طالب الفرقة الرابعة

 جامعة حلوان لألسباب األتية : -بالهرم

سهولة الح ول علع عينة البح، كما ان جميع افراد العيناة يخضاعون لخطاة دراساية  -

 واحدة 

 توافر اإلمكانيات واألدوات المزمة لتطبيق البح،  -

 فترة تطبيق البح، سهولة التواجد الداام لعينة البح، خمل  -

 التصميم التجريبي للبحث: 

(، ماع التطبياق القبلاي البعادي الدوات البحا،، 2*2استخدم الباح، الت ميم شبة التجريبي )

كمـا ،  حي، طبقت بطاقة ممحظة مستوي األداء التدريسي لدي الطمب معلماي التربياة الرياضاية

 (.3يتضح من جدول )

 ( التصميم التجريبي لمجموعات البحث 3)  جدول

 اوالً: اعتدالية البيانات للمتغيرات "قيد البحث" : 

 

 

 

أدوات البحث  

 وتطبيقها 
 مجموعات البحث والمعالجات اإلحصائية 

 أدوات البحث وتطبيقها 

 أسلوب التعلم  التطبيق القبلي 
 التفضيالت التعليمية 

 جماعي  فردي

بطاقــــة مالحظــــة 

ــتوى األداء  مســـــ

 التدريسي

( بيئــــة تعلــــم 1مــــج ) كلي 

الت تكيفية وفقـاً لتفضـي

تعلــم فرديــة مــع  وي 

 10أسلوب تعلـم كلـي )

 طالب(

( بيئة تعلم تكيفية 2مج )

ــم  ــيالت تعلـ ــا لتفضـ وفقـ

جماعي مع  وي أسلوب 

 طالب( 10تعلم كلي )

بطاقـة مالحظــة مســتوى 

األداء المهاري لمهارات 

 التدري 

( بيئــــة تعلــــم 3مــــج ) تحليلي 

تكيفية وفقـاً لتفضـيالت 

تعلـــم فـــردي مـــع  وي 

ليلـــي أســـلوب تعلـــم تح

 طالب( 14)

( بيئة تعلم تكيفية 4مج )

ــم  ــيالت تعلـ ــا لتفضـ وفقـ

جماعي مع  وي أسلوب 

 طالب( 12تعلم تحليلي )
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 ( 4جدول ) 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء في المتغيرات االنثروبومترية، اختبار  

 ت العقلية" قيد البحث" القدرا

 ( 55ن=)

 م
ــ  المتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــرات  

وحــــــدة 

 القيا  
 معامل االلتواء  +ع    

 اوالً: المقايي  األنثروبومترية) العمر والطول والوزن( 

 0.096- 0.272 18.445 السنة  العمـــــــــــــــــــــــــر   .1

 1.024 3.474 172.036 سااااام  الطـــــــــــــــــــــــول   .2

 0.973- 1.728 74.418 كجم الــــــــــــــــــــــــــوزن   .3

 0.112 2.382 71.254 درجة  ثانياً: اختبار القدرات العقلية ) ال كاء(

قاد انح ارت ماا باين   أن معاممت االلتواء لعينة البحا، قياد البحا،   (4يتضح من جدول )

مما يدل علع اعتدالية البيانات في المتغيارات االنثروبومترياة، واختباار القادرات العقلياة (  3-)+،

 )الذكاء( "قيد البح،" 

 ( 5جدول ) 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء لعينة البحث على بطاقة مالحظة  

 مستوى األداء التدريسي "قيد البحث" 

 ( 55ن=)

 التفضيالت التعليمية  أسلــــــــوب التعلم م
وحــــــدة  

 القيا  

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

معامل  

 االلتــــــــواء 

1.  
ــتعلم )  ـــوب الــ أسلــــــــ

 كلي(

 0.583- 1.309 24.000 درجة  فردي

 0.709- 1.908 24.250 درجة  جماعي 

 أسلوب التعلم ) تحليلي(  .2
رجة د فردي  25.076 1.605 0.100 

 0.141- 0.904 23.727 درجة  جماعي 

-)+،أن معاممت االلتواء لعينة البح، قيد البح، قد انح رت مابين   (5يتضح من جدول )

 مما يدل علع اعتدالية البيانات في متغيرات أساليب التعلم والتفضيمت التعليمية "قيد البح،" ( 3

 تكافؤ مجموعات البحث :

حقق الباح، من اعتدالية توزيع افراد عينة البح، من حي، معدالت النمو  )العمر، الطول، ت

سايلفرمان، مقيااس التفضايمت -الوزن(، واختبار" الذكاء" ومتغيرات مقياس أسالوب الاتعلم لفيلادر

 التعليمية )فردي/جماعي( " قيد البح،" ، نظرا الهمية هذه المتغيرات وتأثيرهاا علاي الاتعلم ، مان
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خمل حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لمجموعات البحا، األربعاة فاي التطبياق 

 One Way Analysis Of Varianceالقبلاي، كماا تام اساتخدام تحليال التبااين األحاادي 

(ANOVA) ( 6كما يتضح من جدول)  

 (  6جدول ) 

لدى الطالب معلمي التربية  نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه للمتغيرات االنثروبومترية 

 الرياضية  

 ( 40ن=)

 نمط التباين  المتغيرات  م
مجموع  

 المربعات 

درجة  

 الحرية 

متوسط  

 المربعات 

قيمة  

 )ف( 

مستوى  

 الداللة 

 1.059 080. 3 241. بين المجمااااااااوعات العمــــــــــر  .1

 

 

.378 

 

 

 076. 36 2.727 داخل المجموعات

   39 2.968 ااااااااااااااااااااااااااوع المجماااااااااااا

 1.620 16.088 3 48.264 بين المجمااااااااوعات الطـــــــــول  .2

 

 

.202 

 

 

 9.931 36 357.511 داخل المجموعات

   39 405.775 المجمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوع 

 1.983 6.229 3 18.687 بين المجمااااااااوعات الـــــــوزن  .3

 

 

.134 

 

 

 3.141 36 113.088 داخل المجموعات

   39 131.775 المجمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوع 

ض عناد مساتوي )  (6يتضح من بيانات جدول ) ( 0.05أن قيمة )ف( جاءات غير دالة اح اايا

ت االنثروبومترية، مما يدل علع تكافل أفاراد بين متوسط درجات الطمب عينة البح، في المتغيرا

 عينة البح، في تل  المتغيرات 

( نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه الستجابات الطالب معلمي التربية الرياضية على  7جدول ) 

 اختبار القدرات العقلية )ال كاء(

 ( 40ن=)

 نمط التباين  المتغيرات 
مجموع  

 المربعات 

درجة  

 الحرية 

متوسط  

 ربعات الم
 قيمة )ف( 

مستوى  

 الداللة 

ــار  اختبــــ

القــــدرات 

العقليــــــة 

 )ال كاء(

 4.057 3 12.170 بين المجمااااااااوعات
1.906 

  

  

.146 

  

  

 2.128 36 76.605 داخل المجموعات

 المجمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوع 
88.775 39   
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ض عناد أن قيماة )ف( أن  (7يتضح من بيانات جـدول ) قيماة )ف( جااءات غيار دالاة اح ااايا

علااع اختبااار القاادرات العقليااة فااي ( بااين متوسااط درجااات الطاامب عينااة البحاا، 0.05مسااتوي )

 )الذكاء(، مما يدل علع تكافل أفراد عينة البح، قبل التعلم 

ى  ( نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه الستجابات الطالب معلمي التربية الرياضية عل8جدول ) 

 بطاقة مالحظة مستوى األداء التدريسي 

 ( 40ن=)

 نمط التباين  المتغيرات 
مجموع  

 المربعات 

درجة  

 الحرية 

متوسط  

 المربعات 

قيمة  

 )ف( 

مستوى  

 الداللة 

ــة  ــة مالحظـ بطاقـ

مســــــتوى األداء 

 التدريسي

 678. 604. 3 1.812 بين المجمااااااااوعات

  

  

.572 

  

  

 891. 36 32.088 داخل المجموعات

   39 33.900 المجمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوع 

ض عناد أن قيماة )ف(  (8يتضح من بيانات جـدول ) أن قيماة )ف( جااءات غيار دالاة اح ااايا

في التطبيق القبلي علع بطاقاة ممحظاة   ( بين متوسط درجات الطمب عينة البح، 0.05مستوي )

 تكافل أفراد عينة البح، قبل التعلم مستوي األداء التدريسي، مما يدل علع 

 :أدوات البحـث ووسائل جمع البيانات

لإلجابة علع فروال البح، قام الباح، بجمع البيانات المزمة باساتخدام الوسااال المناسابة 

 لطبيعة البح، التجريبية وهع كاآلتي :

 المراجع العلميـــــــــــة: /أ

ية العلمية العربياة منهاا واألجنبياة والتاي تارتبط االطمع علع المراجع والدراسات المرجع

 بموضوع البح، وذل  الستكمال البيانات األزمة إلجراء البح، 

 المقابالت الشخصية: / ب

أعضااء هيااة التادريس،   قام الباح، بإجراء بعال المقاابمت الشخ اية غيار المقنناة ماع

افقتهم علع إجراء البحا، والتعارف مديري المدرسة ومدرسي المرحلة االعدادية، وذل  إلبداء مو

 علع مدي تعاونهم مع الباح، وخا ة عند تطبيق االدوات الخا ة بالبح، 
 

 الوثائق والسجالت و لك إلجراء االتي: / ج

 استمارات استطالع أراء الخبراء:  -1

  الوزن(، اختبار القدرات العقلية" الذكاء"  -الطول  -استمارة تسجيل متغيرات النمو ) العمر -

 (3مرفق )
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تحليلي(  لدي -استمارة استطمع أراء السادة الخبراء حول أبعاد مقياس أسلوب التعلم )كلي -

 (5-4-3مرفق ) الطمب معلمي التربية الرياضية 

تحليلاي(  -استمارة استطمع أراء السادة الخبراء حول مفردات مقياس أسالوب الاتعلم )كلاي -

 (5مرفق ) لدي الطمب معلمي التربية الرياضية 

-استمارة استطمع أراء السادة الخباراء حاول أبعااد مقيااس التفضايمت التعليمياة )فاردي -

 (5مرفق ) جماعي(  لدي الطمب معلمي التربية الرياضية 

-استمارة استطمع أراء السادة الخبراء حول مفردات مقياس التفضيمت التعليمياة )فاردي -

 (5مرفق ) الرياضية جماعي(  لدي الطمب معلمي التربية 

استمارة استطمع أراء السادة الخبراء حول أبعاد بطاقة ممحظة مساتوي األداء التدريساي  -

 (9مرفق ) لدي الطمب معلمي التربية الرياضية 

استمارة استطمع أراء السادة الخبراء حول مدي  محية عبارات بطاقة ممحظة مستوي  -

 (10مرفق )مي التربية الرياضية  األداء التدريسي لدي الطمب معل

استمارة استطمع اراء السادة الخبراء في الت ميم التعليماي لبرناامم الاتعلم التكيفاي وفاق  -

ض لنموذ  الجودة  ADDIEنموذ    (12مرفق )  pdcaووفقا

مرفااق استمارة استطمع أراء السادة الخبراء في معايير ت ميم البرنامم التعليماي المقتارع    -

(14) 

استمارة استطمع أراء السادة الخبراء في اإلطار العام لتنفياذ البرناامم التعليماي المقتارع   -

 (15-13مرفق )

لادي  SMART SPARROWاستمارة استطمع أراء السادة الخبراء في دليل استخدام  -

 (16مرفق )الطمب معلمي التربية الرياضية  

 االختبارات والمقايي  المستخدمة:  -2

 (6مرفق ) م (2007)إعداد " جابر عبد الحميد جابر ،)ال كاء( ر القدرات العقلية اختبا -

 & Felder) تحليلي(  لدي الطمب معلمي التربية الرياضية -مقياس أسلوب التعلم )كلي -

Silverman, 1998) ( 8مرفق ) 

)إعــداد  ة جماعي(  لدي الطمب معلمي التربياة الرياضاي-مقياس التفضيمت التعليمية )فردي -

 (9الباحث( مرفق )
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  إعداد الباحث" بطاقة ممحظة مستوي االداء التدريسي لدي الطمب معلمي التربية الرياضية  -

 (11مرفق )

 شروط اختيار الخبير :

 وفقا للشروط اآلتية : (1مرفق )(  خبراء 9باختيار الخبراء، البالم عددهم )الباح، قام 

جامعة حلوان بأحد  -ية التربية الرياضية للبنين بالهرم أن يكون عضو هياة تدريس بكل .1

 األقسام اآلتية : 

 قسم المناهم وطرف التدريس     -

 قسم علم النفس الرياضااااااااااااااااي   -

 ( سنوات  10اال تقل عدد سنوات الخبرة عن )  .2

 التجارب االستطالعية: 

عية عدة بغرال تحدياد االدوات نظراق لمتطلبات البح، قام الباح، بإجراء تجارب استطم

المرشحة للتطبيق باإلضافة إلع إيجاد األساس العلمياة، حتاع  تكاون النتااام ملشار حقيقاي لماا 

 يح ل علية أفراد عينة البح، من نتاام تل  االختبارات  

 التجربة االستطالعية األولى:

جتماع البحا، ومان قام الباح، بإجراء التجربة االستطمعية األولع علاي عيناه مماثلاة لم 

" شـعبة ، مان طامب الفرقاة الرابعاة  طالاب   (15)خار  عينة البح، األساسية، والبالم قوامها  

مـن يـوم األثنـين جامعاة حلاوان خامل الفتارة    –بكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم  التعليم "  

ة وذلا  بغارال تجربام،  22/10/2020م إلى يوم الخمي  الموافق  19/10/2020الموافق  

واختبااار  -األدوات واألجهاازة وتقنااين المعاااممت العلميااة لمتغياارات البحاا، ) االنثروبومتريااة

القاادرات العقليااة(، وبطاقااة ممحظااة مسااتوي االداء التدريسااي لاادي الطاامب معلمااي التربيااة 

 الرياضية 

  التجربة االستطالعية الثانية:

االلكترونياة التكيفياة علاي عيناه   قام الباح، بتجربة البرنامم المقتارع وفاق بيااات الاتعلم 

طالب من طامب   (15)مماثلة لمجتمع البح، ومن خار  عينة البح، األساسية، والبالم قوامها  

جامعاة حلاوان خامل  –بكلية التربية الرياضاية للبناين باالهرم  " شعبة التعليم "  الفرقة الرابعة  

، بهادف م1/11/2020الموافق  م إلى يوم األحد  25/10/2020يوم األحد الموافق  الفترة من  

تجريب البرناامم التعليماي المقتارع والتعارف علاع مادي مناسابته للعيناة "قياد البحا،" ومادي 
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استيعابهم للوحدات التعليمية المقترحة وقد تبين للباح، وضاوع الماديوالت التعليمياة واساتيعاب 

ظاام تكنولوجياا الاتعلم وبذل  تكون سيناريوهات البرناامم التعليماي المقتارع وفاق نالطمب لها  

 جاهزة للتطبيق علع عينة البح،  (13مرفق )التكيفي قد أ بحت فع  ورتها النهااية 

 ( 4مرفق )اختبار القدرات العقلية)ال  كاء(.  اوالً:

جــابر عبــد الحميــد، محمــود أحمــد "  إعــدادقااام الباحاا، بتطبيااق إختبااار الااذكاء اللفظااي 

 (6) "م((2007عمر

   :وصــــــف االختبار 

يتكون االختبار من خمسة أقسام بكل منهما ستة عشر بندضا، وتقيس بنود كل قسم قدرة عقلية  

أنه يتم تطبيقه في مدة زمنية محددة لكل   إلع  متمايزة ، تعبر عن عملية معرفية معينة باإلضافة 

قيس القدرة  والقسم الثاني ي دقائق(،  8) قسم، حي، يقيس القسم األول القدرة علع فهم المعاني اللغوية

، والقسم الرابع  دقائق(  6) ، والقسم الثال، يقيس االستدالل اللغويدقائق(  6) علع الت نيف اللفظي

العددي االستدالل  القدرة علع  علع    دقيقة(   14)يقيس  القدرة  يقيس  واألخير  الخامس  القسم  أما   ،

الدرجة المباشرة التي     دقيقة(   40) أي أن االختبار كله زمنه    دقائق(6) االستدالل بالتماثل اللغوي  

تم   داللة  الدرجة  هذه  تكتسب  وحتع   ، الخام  الدرجة  هي  اإلختبار  في  المفحوم  عليها  يح ل 

استخدام نوعين من المعايير لتحول لهما الدرجة الخام ومنها الرتب الملية حي، قسمت إلع أربعة  

 (. 51)اء الخام  مستويات يمثل المستوي األول المجموعة المتفوقة والتي تقابل درجة الذك

 المعامالت العلمية للقدرات العقلية)ال  كاء(:

 اوالً: صدق االختبار : 

            قام الباح، بحسااب  ادق االختباارات البدنياة قياد البحا، عان طرياق ال ادق التجريباي

طالب، أحداهما تمثل عينة البحا، (  15)  لمجموعتين متساويتين في العدد قوام كل منهم  )التمايز(

، والمجموعة األخري ذات مستوي مرتفع في تل  المتغيرات )مجموعة غير مميزة(تطمعية  االس

والتي تمثلت في معلمي التربية الرياضية بالمرحلاة االعدادياة، وتام حسااب   )المجموعة المميزة(

"  كما يتضـح مـن جـدول  T-TEST " داللة الفروق بين المجموعتين، وذل  عن طريق اختبار 

(9.) 

 

داللة الفروق بين  متوسطي القياسين للمجموعتين  ات المستوى المرتفع والمستوى   ( 9جدول ) 

 المنخفض في اختبار القدرات العقلية "ال كاء" 
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 ( 15=)2ن=1ن

 المتغيرات 
 المجموعة غير المميزة  المجموعة المميزة 

 قيمة  ت
 ع م ع م

 15.884 0.910 68.400 1.082 74.200 ال كاء  -القدرات العقلية

 2.145=. (0.05)*قيمة " ت " الجدولية عند مستوى معنوية 

 ( جدول  من  داللة    ( 9يتضح  مستوي  عند  اح اايا  دالة  جاءت  المحسوبة   " ت   " قيمة  ان 

 بين المجموعة المميزة وغير المميزة، مما يدل علع  دق االختبار     0.05

 ثانياً: ثبات االختبار:  

عن طريق تطبيق االختبار وإعادة تطبيقه علع طمب العينة تحقق الباح، من معامل الثبات  

طالب من الطمب معلمي التربية الرياضية، بفارق زمني قدرة أسبوع،   (15)االستطمعية قوامها  

 (.9كما يتضح من  جدول )وبنفس ظروف التطبيق األول، وإيجاد معامل االرتباط بين التطبيقين، 

 التطبيق األول والثاني فى اختبار القدرات العقلية " ال كاء "    ( معامالت االرتباط بين10جدول ) 

 ( 15=) 1ن

 المتغيرات 
 إعادة التطبيق  التطبيق 

 قيمة ر
 ع م ع م

 0.942 1.251 74.650 1.082 74.200 ال كاء  -القدرات العقلية

 0.643( =0.05*قيمة " ر " الجدولية عند مستوي داللة )

أن قيم معااممت االرتبااط باين التطبياق األول والثااني فاع   (10)  يتضح من بيانات جدول

مماا (  0.05)عناد مساتوي  الجدولياة    " ر " وهي أكبر من قيمة    (0.829)القدرات العقلية بلغت  

 يشير الع ان االختبار علع درجة مقبولة من الثبات 

 كلي/تحليلي(:  ) سيلفرمان مقتصراً على بنود البعد -ثانياً: مقيا  أساليب التعلم لفيلدر

 (Felder & Silverman, 1998). مقياس اساليب التعلم ماان اعااداد فلاادر وساايلفرمان

(32) 

 وصف المقيا :

 (32)  (Felder & Silverman, 1998)سايلفرمان -يتكون مقياس أسااليب الاتعلم لفيلادر

( 11لاع )( أساليب ثنااية القطاب، حيا، يتضامن كال أسالوب ع4( عبارة موزعة علع )44من )
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( عباااارة والتاااي تمثااال بعاااد أسااالوب الاااتعلم 11عباااارة، وقاااد اقت ااار البحااا، الحاااالي علاااع )

 )العملي/التأملي(  

 تصحيح المقيا :

تمت  ياغة عبارات المقيااس ب ايغة المادر  الثناااي بحيا، تح ال اإلجاباة ) أ ( علاع            

وهي تمثل أسلوب تعلم +1)   ) وهي تمثل أسلوب تعلم تحليلي، وتح ل اإلجابة ) ب( علع    -1))

 كلي، ثم يتم حساب درجة تفضيل الفرد الكلية لتعلمة، فإذا ح ل الطالب علع:

 ( تعني ان الطالب ال يفضل أي من األسلوبين 3، +3-الدرجة المح ورة بين ) -

( تعناي أن الطالاب يفضال األسالوب 7، +5( أو باين )+7-،5-الدرجة المح ورة بين ) -

 حليلي بدرجة متوسطة الكلي، أو الت

( تعنااي أن الطالااب يفضاال هااذا 11،+9( أو بااين )+11-،9-الدرجااة المح ااورة بااين ) -

 األسلوب بدرجة قوية 

 المعامالت العلمية للمقيا :

 اوالً: صدق االختبار : 

 :لحساب الصدق كالتالـــي نوعان استخدم الباحث

 صدق المحتوى/المضمون " صدق المحكمين":  /أ

ح، علع  دق المحكمين، فبعد إعداد ال اورة األولياة لمختباار قاام الباحا، اعتمد البا

بعرضها علع مجموعاة مان المحكماين المتخ  اين فاي مجاال المنااهم وطارق التادريس، 

ومجال علم النفس الرياضي لمستفادة من  رااهم في مدي سممة ال ياغة اإلجرااية لمفاردات 

 ااميم المقياااس لتحقيااق أهدافااه  وتاام مراعاااة المقياااس ووضااوحها، وماادي مناساابة أساالوب ت

 الممحظات عند إعداد ال ورة النهااية لمقياس أسلوب التعلم )كلي/تحليلي( 

قام الباح، بعارال أداه البحا، فاي  اورتها األولياة علاع الساادة المحكماين، والباالم 

لتقويم  خبير من المتخ  ين في مجال المناهم وطرق التدريس، ومجال القياس وا  (9)عددها  

الرياضاي فااي التربياة الرياضااية، كماا تاام مراعاااه الممحظاات عنااد إعاداد ال ااورة النهاايااة 

 (1مرفق )للبطاقة  
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 ثبات المقيا : / ب

الفـا تحليلاي( باساتخدام معامال"  -تحقق الباح، مان ثباات مقيااس أسالوب الاتعلم )كلاي

التربياة الرياضاية، والباالم  لعينة البح، االستطمعيّة المتمثلة في الطامب معلماي   ،كرنباخ" 

ض ( 15)قوامها   (.11كما يتضح من جدول )، طالبا

( معامل ثبات مقيا  التفضيالت التعليمية للطالب ) فردي/جماعي( باستخدام  11جدول ) 

 معامل) الفا  كرونباخ( "قيد البحث" 

 ( 15ن = )   

 Alphaعامل ألفا  قيمة م مفردات المقيا   عدد العينة  المتغيـــــــــــــــــــــرات

 0.843 11 15 تحليلي(-مقيا  التفضيالت التعليمية )كلي

 0.482( =  0.05(  ومستوى ) 18*قيمة "ر" الجدولية عند درجة حرية) 

معامــل ألفــا أن قاايم المعاااممت للثبااات بطريقااة  (11يتضــح مــن بيانــات جــدول رقــم )

Alpha  (0.843)تحليلي( علع درجاة مقبولاة -، والذي يشير أن مقياس أسلوب التعلم )كلي

 من الثبات 

 )إعداد الباحث(جماعي(:  -ثالثاً: مقيا  التفضيالت التعليمية ) فردي

 هدف المقيا :

 يهدف المقياس إلع تعرف التفضيمت التعليمية للطمب ) فردي/جماعي(

 بناء المقيا :

بالتفضايمت   تم اشتقاق محاور المقياس في ضاوء مراجعاة الدراساات المرجعياة المرتبطاة

التعليميااة ) فااردي، جماااعي( ، كمااا اسااتند الباحاا، علااع مقياااس ريااد بالتفضاايمت التعليميااة              

(  من أكثر األسااليب تاداوالض فاي مجاال الاتعلم، ومنهاا بعادي 6والذي تضمن )) فردي/جماعي(،  

لم الجمااعي، وكاذل  أسلوب التعلم: األفراد التي تفضال الاتعلم الفاردي واألفاراد التاي تفضال الاتع

( فقارات، ويساتجيب 5حي، خ م لكال أسالوب ) Cassidy,2004)   )(24)مقياس كاسيدي  

 الفرد علع الفقرات 

( فقرات لكل فقرة احتماالن لإلجابة  االحتمال 20كما تم  ياغة عبارات المقاس، فتضمن )

الاتعلم الجمااعي  حيا، )أ( يشير لتفضيم الاتعلم الفاردي، بينماا االحتماال )ب( يشاير لتفضايمت  

 المتعلم يختار الخيار الذي يشعر به 
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 تحديد صدق المقيا :

تم عرال المقياس علع عدد مان الخباراء فاي المجاال، بهادف معرفاة أراءهام فاي مناسابة 

عبارات المقياس للطمب عينة البح، الحالي، ووضوحها، ومدي مناسبة المقياس لتحقياق أهدافاه  

 عند إعداد ال ورة النهااية للمقياس  وقد تم  مراعاه الممحظة

 المعامالت العلمية للمقيا :

 اوالً: صدق االختبار : 

 :لحساب الصدق كالتالي نوعان استخدم الباحث

 صدق المضمون/المحتوي " صدق المضمون":  /أ

اعتمد الباح، علع  دق المحكمين، فبعد إعاداد ال اورة األولياة لمختباار قاام الباحا، 

جموعة من المحكمين المتخ  ين في مجال المناهم وطرق التدريس، ومجال بعرضها علع م

علم النفس الرياضي لمستفادة من  رااهم في مدي سممة ال ياغة اإلجرااية لمفردات المقيااس 

ووضوحها، ومدي مناسبة أسلوب ت ميم المقياس لتحقيق أهدافه  وتم مراعاة الممحظات عناد 

 اس التفضيمت التعليمية )فردي/جماعي( إعداد ال ورة النهااية لمقي

 ثبات المقيا : / ب

بحسااب   التفضايمت التعليمياة للطامب ) فردي/جمااعي(تحقق الباح، من ثبات مقياس  

( كرونباااع علااع درجااات االختبااار البعاادي للمقياااس، وذلاا  باسااتخدام α-معاماال الثبااات )ألفااا

حا، االساتطمعيّة المتمثلاة فاع الب ( علاع عيناةSPSS V.22مجموعة البرامم اإلح ااية )

ض، ( 15)الطمب معلمي التربية الرياضية، والبالم قوامها   (.12كما يتضح من جدول )طالبا

( معامل ثبات مقيا  التفضيالت التعليمية باستخدام معامل) الفا  كرونباخ( "قيد  12جدول ) 

 البحث" 

 ( 15ن = )   

 Alphaقيمة معامل ألفا   دات المقيا  مفر عدد العينة  المتغيـــــــــــــــــــــرات

 0.759 20 15 تحليلي(-مقيا  التفضيالت التعليمية )كلي

 0.482( =  0.05(  ومستوى ) 18*قيمة "ر" الجدولية عند درجة حرية) 

معامـل ألفـا أن قيم المعاممت للثبات بطريقة بطريقة   (12يتضح من بيانات جدول رقم )

Alpha  (0.759)التفضايمت التعليمياة للطامب ) فردي/جمااعي(ن مقيااس ، والذي يشير أ 

 علع درجة مقبولة من الثبات 
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 رابعاً: بطاقة مالحظة مستوى االداء التدريسي:  

 وفقا لالتي:  قام الباحث بإعداد بطاقة مالحظة مستوى األداء التدري 

 تحديد الهدف من بطاقة المالحظة: -1

لمهاري لادي الطامب معلماي التربياة الرياضاية استهدفت بطاقة الممحظة قياس األداء ا

فيما يتعلق بأدااهم للمهارات التدريساية خامل فتارة التادريب المياداني، واساتخدام أدوات بيااة 

 التعلم اإللكتروني التكيفي وفق أساليب التعلم والتفضيمت التعليمية 

 تحديد أبعاد بطاقة المالحظة: -2

 اياغة مان خامل: االساتعانة بالدراساات الساابقة، و  قام الباح، بإعداد بطاقة الممحظة

وتحتوي بطاقاة الممحظاة علاع مهاارات مهارات البطاقة بطريقة سلوكية حتع يمكن قياسها،  

التدريس الفعال لادي الطامب معلماي التربياة الرياضاية خامل التادريب المياداني، وقاد حادد 

ر إلع أن الطالب لم يلد المهاارة، ( حي، تشير الدرجة  ف1الباح، مقياس األداء با) فر(، )

محااور رايساية انبثاق منهاا   (7)وضمت البطاقة  ( علع أنه أداها بطريقة سليمة،  1والدرجة )

 (.13كما يتضح من جدول )مهارة فرعية مرتبطة بها،  (60)

 ( توزيع عبارات بطاقة  المالحظة على األبعاد المقترحة" قيد البحث" 13جدول ) 

 بطاقة مالحظة مستوى األداء التدريسي   أبعاد  م
مؤشرات   عناصر األداء

 األداء 
 النسبة المئوية 

 إلى  من

التخطــــــــيط  مجااااااااال البُعــــــــــــد األول:   .1

Planning 
1 5 5 8.333% 

 الكفايــــة المعرفيــــة البُعــــــــد الثــــاني:   .2

Cognitive Competencies 
 

6 10 5 8.333% 

 الكفايـــات الشخصـــية البُعـــــــد الثالـــث:   .3

Personal Competencies 
 

11 19 9 15.000% 

ــع:   .4 ـــد الرابـــ ــة  البُعــــــ ــات المهنيـــ الكفايـــ

Professional Competencies 
 

20 44 25 41.667% 

ــام :   .5 ـــد الخــ ــة  البُعـــــ ــة المهنيــ التنميــ

professional Development 
 

45 49 5 8.333% 

ــاد :   .6 ـــد الســ ــة الكفايــــ  البُعـــــ ة اإلنتاجيــ

Productivity  
 

50 54 5 8.333% 
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تدريساي فاع كما قام الباح، بعارال األبعااد المقترحاة لبطاقاة ممحظاة مساتوي األداء ال

الساادة الخباراء المتخ  اين فاي مجاال المنااهم   (1مرفااق ) ورتها المبداية علع الساادة الخباراء  

بكلياة التربياة الرياضاية للبناين جامعاة حلاوان  - وطرق التدريس، ومجاال علام الانفس الرياضاي

بغرال التعرف علع مدي مماماة أبعااد بطاقاة ممحظاة مساتوي األداء التدريساي لادي الطامب 

 (.14كما يتضح من جدول )معلمي التربية الرياضية، 

 ( 9( أراء السادة الخبراء على المحاور المقترحة لبطاقة المالحظة )ن =  14جدول ) 

 المحور  م
النسبة  ال أوافق  أوافق 

 النسبة  العدد  النسبة  العدد  المئوية

1.  
ـــد األول:  التخطـــــيط  مجاااااال البُعــــــ

Planning 
9 100 % 0 0% 100 % 

2.  
 الكفايــة المعرفيــة البُعــــــد الثــاني: 

Cognitive Competencies 
8 88.89 % 1 11.11 % 88.89 % 

3.  
 الكفايــات الشخصــية البُعــــــد الثالــث: 

Personal Competencies 
8 88.89 % 1 11.11 % 88.89 % 

4.  

ــع:  ـــد الرابـ ــة  البُعــــ ــات المهنيـ الكفايـ

Professional 

Competencies 

9 

100 % 

0 0% 100 % 

5.  

ــام :  ـــد الخ ــة  البُعـــ ــة المهني التنمي

professional 

Development 

9 

100 % 

0 11.11 % 100 % 

6.  
الكفايــة اإلنتاجيــة  البُعــــــد الســاد : 

Productivity  
9 

100 % 
0 0% 100 % 

7.  

األنشـــــــطة و  البُعـــــــــــد الســـــــابع: 

ــروعات  &ACTIVITIES المشـ

projects 

8 88.89 % 1 11.11 % 88.89 % 

 %75أقل نسبة معنوية = 

 األنشــطة و المشــروعات البُعــــد الســابع:   .7

ACTIVITIES& projects 
54 60 6 10.000% 

 % 100 60 المجموع الكلـــــــــــــــــــــــــــــي
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بطاقة ممحظة مستوي  (  14يتضح من جدول)       أبعاد  الخبراء حول  الماوية التفاق  النسبة  أن 

:  88.8" قيد البح،"  قد تراوحت بين )   –األداء التدريسي لدي الطمب معلمي التربية الرياضية  

 (  %75توافق النسبة الماوية التع أرتضاها الباح، وهع )   (، وهع نسب 100%

 صياغة عبارات بطاقة المالحظة:   -3

بعد أن تم االتفاق علي تحديد األبعاد األساسية لبطاقة ممحظة مستوي األداء التدريسي لادي 

اد الطمب معلمي التربية الرياضية  قام الباح، ب ياغة مجموعة من الملشرات لكل بٌعااد من أبع

البطاقة وذل  في ضاوء الفهام والتحليال النظاري ، بانمط التقادير الخماساي وفاق مقيااس ليكارت 

(likert : وهو ميزان متدر  مكون من ثمثة مستويات وهاي )( 5ممتـاز)- ( ً4جيـد جـدا)-  جيـد

وقد راع الباح، في  ياغة العبارات ما يلع:   أن   (1(، غير مرض )2(، مرض الى حد ما )3)

رات األداء التدريسي مفهومة وواضحة وأال توحي بنوع االستجابة وال تشمل علع أكثر تكون ملش

من معنع )االزدواجية( وأن يقيس ملشر االداء البعد الذي ينمتمي إليه  وقد بلم مجموع ملشرات 

( أبعاد رايسية، وقام الباحا، باساتطمع اراء الساادة الخباراء 7( ملشر موزعة علع)60االداء  )

اقة ممحظة مستوي األداء التدريسي لدي الطمب معلمي التربية الرياضية فاي  اورتها حول بط

(  √األولع للوقوف علع مدي انتماء كل ملشر للبٌعااد الاذي ينتماي الياة، وذلا  بوضاع عمماة ) 

( أمام الملشرات التي ال تنتمي للبٌعااد وكذل  إضاافة ˟أمام الملشرات التي تنتمي للبٌعااد وعممة )

 .أو حذف ملشرات إذا لزم األمر

ثم قام الباح، بتفريم  راء السادة الخبراء وإجراء المعالجاات اإلح اااية اآلتياة: )أ( التقادير 

الكمااي والكيفااي وذلاا  بتعااديل  ااياغة بعااال ملشاارات االداء وكااذل  إضااافة أو حااذف بعااال 

 الملشرات للبطاقة 

ء السادة الخبراء حول ملشرات بطاقة  النسبة الماوية التفاق ارا   ( 15كما يتضح من جدول ) 

للبنين   الرياضية  التربية  بكلية  الرياضية  التربية  الطمب معلمي  لدي  التدريسي  األداء  ممحظة مستوي 

 جامعة حلوان " قيد البح،"    -بالقاهرة 

( النسبة المئوية التفاق الخبراء حول مؤشرات األداء التدريسي لدى الطالب معلمي  15جدول ) 

 لرياضية بكلية التربية الرياضية "قيد البحث" التربية ا

 ( 15ن= )                                                          

 نسبة االتفاق  التكرار  المؤشر  البعُد  نسبة االتفاق  التكرار  المؤشر  البعُد 

د  
ـــ
ُعـ
لب
ا

ول 
أل
ا

 

1.  8 88.8% * 

ـــ
ـــ
بُع
ال

د 
ـــ
ــ

بع 
را
ال

 

6.  9 100% * 

2.  8 88.8% * 7.  9 100% * 
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3.  9 100% * 8.  8 88.8% * 

4.  8 88.8% * 9.  9 100% * 

5.  8 88.8% * 10.  9 100% * 

ي 
ان
لث
 ا
ـد
ـــ
ُعـ
لب
ا

 

1.  8 88.8% * 11.  9 100% * 

2.  8 88.8% * 12.  9 100% * 

3.  8 88.8% * 13.  8 88.8% * 

4.  9 100% * 14.  8 88.8% * 

5.  9 100% * 15.  8 88.8% * 

ث 
ثال
 ال
ـد
ـــ
ـــ
ـــ
ُعــ
لب
ا

 

1.  9 100% * 16.  9 100% * 

2.  8 88.8% * 17.  9 100% * 

3.  8 88.8% * 18.  9 100% * 

4.  8 88.8% * 

  
ام
خ
 ال
ـد
ُعـ
لب
ا

 

1.  9 100% * 

5.  9 100% * 2.  9 100% * 

6.  8 88.8% * 3.  9 100% * 

7.  8 88.8% * 4.  9 100% * 

8.  8 88.8% * 5.  9 100% * 

9.  8 88.8% * 

  
اد
س
 ال
ـد
بُع
ال

 

1.  9 100% * 

بع 
را
 ال
ـد
ـــ
ـــ
ـــ
ُعــ
لب
ا

 

1.  8 88.8% * 2.  8 88.8% * 

2.  9 100% * 3.  9 100% * 

3.  9 100% * 4.  9 100% * 

4.  9 100% * 5.  9 100% * 

5.  8 88.8% * 

سا
 ال
ـد
ـــ
ـــ
ـــ
ُعــ
لب
ا

ع 
ب

 

1.  8 88.8% * 

6.  8 88.8% * 2.  8 88.8% * 

7.  8 88.8% * 3.  8 88.8% * 

8.  9 100% * 4.  9 100% * 

9.  8 88.8% * 5.  9 100% * 

10.  8 88.8% * 6.  9 100% * 

11.  8 88.8% *     

12.  8 88.8% *     

ممحظة مستوي األداء التدريسي قد حققت  ان جميع عبارات بطاقة  (  15يتضح من جدول )      

، حي،  تراوحت نسبة  (% 75)نسبة اتفاق أكبر من أو تساوي النسبة التي ارتضاها الباح،، وهع

   ( %100:  88.8اتفاق الخبراء عليهم من ) 
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بعال   وتعديل  ياغة  حذف  عن  الخبراء  علع  الممحظة  بطاقة  عملية عرال  أسفرت  وقد 

بطاقة ممحظة مستوي األداء التدريسي لدي الطمب معلمي التربية  ملشرات االداء في بعال أبعاد  

 الرياضية  

 تصحيح بطاقة المالحظة:  -4

لت حيح أداة الدراسة، وتساهيم لتفساير النتااام، قاام الباحا، بترجماة سالم اإلجاباة الخاام 

ع إلا  )ممتاز ،جيد جداً، جيد، مـرض الـى حـد مـا، غيـر مـرض(بعبارات البطاقة من تقدير لفظي  

( علع الترتياب، ولتحدياد درجاة تقاديرات أفاراد العيناة علاع ملشارات 1-2-3-4-5تقدير كمي )

 وأبعاد بطاقة ممحظة مستوي األداء التدريسي لدي الطمب معلمي التربية الرياضية 

 األس  العلمية لبطاقة المالحظة: 

 :الصدق أوالً:  

 :لحساب الصدق كالتالــــي نوعان استخدم الباحث

 : )صدق المحكمين(دق المضمون/المحتوى  ص /أ

اعتمد الباح، علع  دق المحكمين، فبعد إعاداد ال اورة األولياة للبطاقاة قاام الباحا، 

بعرضها علع السادة الخبراء المتخ  ين في مجال المناهم وطارق التادريس، ومجاال علام 

دات البطاقاة النفس الرياضي لمستفادة من  رااهم فاي مادي ساممة ال اياغة اإلجرااياة لمفار

ووضوحها، ومدي مناسبة أسلوب ت ميم البطاقة لتحقيق أهدافها، وقد تم مراعااة الممحظاات 

 عند إعداد ال ورة النهااية للبطاقة 

 صدق االتساق الداخلي:  /ب 

تحقق الباح، من  دق االتساق الداخلي لبطاقة ممحظة مستوي االداء التدريساي عان 

 طالاب مان الطامب معلماي التربياة الرياضاية (15)قوامهاا طريق تطبيق البطاقة علع عينة 

جامعااة حلاوان ماان مجتمااع البحاا، وخااار  العينااة  -بكلياة التربيااة الرياضااية للبنااين بالقاااهرة

 ، ايجاد االرتباط الثنااي بين درجة كل ملشر والدرجة الكلية للبعد الذي ينتمي إليهاألساسية، و

  (16كما يتضح من جدول )

 

 

( قيم معامالت االرتباط  بين درجة كل مؤشر والدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد  16)  جدول

 بطاقة مالحظة مستوى األداء التدريسي "قيد البحث" 
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 ( 15ن = ) 

 قيمة ) ر (  المؤشر  البعُد  قيمة ) ر (  المؤشر  البعُد 

ول 
أل
 ا
ـد
ـــ
بُع
ال

 

1.  0.542 

ع
اب
لر
 ا
ـد
ـــ
ـــ
ـــ
ُعـ
لب
ا

 

13.  0.630 

2.  0.481 14.  0.691 

3.  0.623 15.  0.527 

4.  0.741 16.  0.547 

5.  0.551 17.  0.615 

ي
ان
لث
 ا
ـد
ـــ
ُعـ
لب
ا

 

1.  0.801 18.  0.484 

2.  0.656 19.  0.629 

3.  0.497 20.  0.655 

4.  0.590 21.  0.632 

5.  0.532 22.  0.615 

ث
ثال
 ال
ـد
ـــ
ـــ
ـــ
ُعــ
لب
ا

 

1.  0.743 23.  0.694 

2.  0.609 24.  0.592 

3.  0.557 25.  0.759 

4.  0.537 

 
ام
خ
 ال
ـد
ُعـ
لب
ا

 

1.  0.525 

5.  0.476 2.  0.652 

6.  0.695 3.  0.596 

7.  0.691 4.  0.601 

8.  0.743 5.  0.614 

9.  0.668 

  
اد
س
 ال
ـد
بُع
ال

 

1.  0.484 

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
بُع
ال

بع 
را
 ال
د

 

1.  0.694 2.  0.497 

2.  0.495 3.  0.674 

3.  0.501 4.  0.493 

4.  0.623 5.  0.506 

5.  0.608 

ع
اب
س
 ال
ـد
ـــ
ـــ
ـــ
ُعــ
لب
ا

 

1.  0.551 

6.  0.552 2.  0.627 

7.  0.580 3.  0.763 

8.  0.703 4.  0.501 

9.  0.710 5.  0.617 

10.  0.607 6.  0.743 

11.  0.557    

12.  0.491    
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 0.482( =0.05* قيمة "ر" الجدولية عند مستوى )

 ( جدول  من  بين  (،  16يتضح  إح ااية  داللة  ذات  ارتباط  معاممت  كل  وجود  درجة 

المحسوبة أكبر من قيمة  )ر(  الذي تنتمي إليه ، حي، جاءت قيم    ملشر والدرجة الكلية للبٌعااد 

الطمب    الجدولية،  )ر( لدي  التدريسي  األداء  الع  دق بطاقة ممحظة مستوي  يشير  والذي 

بطاقة ممحظة مستوي االداء التدريسي    عدد ملشرات معلمي التربية الرياضية، وبذل  أ بح  

   ( 11. مرفق ) عبارة في  ورتها النهااية  ( 60)

 ثبات البطاقة:  /ج

األداء التدريساي عان طرياق أسالوب   قام الباح، بالتأكد من ثبات بطاقة ممحظة مساتوي

تعاادد الممحظااين علااع أداء الطالااب الواحااد ثاام حساااب معاماال االتفاااق بااين تقااديرهم لااألداء 

باستخدام معادلة "كوبر" لتحديد نسب االتفاق، حي، قام الباح، واثنين من الزمماه بتقييم أداء 

االتفااق باين الممحظاين   ( طالب من الطمب معلمي التربية الرياضية، ثم حساب معامال15)

كمـا يتضـح مـن علع بطاقة ممحظة مستوي األداء التدريسي كل باساتخدام معادلاة "كاوبر"،  

 (.17بيانات جدول )

( معامل االتفاق بين المالحظين على بطاقة مالحظة مستوى األداء التدريسي  17جدول ) 

 لدى الطالب معلمي التربية الرياضية 

معامل االتفاق للممحظ  

 لاألو

معامل االتفاق للممحظ  

 الثاني

معامل االتفاق للممحظ  

 الثال،
 متوسط معامل االتفاق 

95 % 97 % 96 % 96  % 

أن بطاقة ممحظاة مساتوي األداء التدريساي التاي تام   (17يتضح من بيانات جدول )

مماا يعناي أنهاا علاع درجاة  %96تجريبها  الحة للقياس، حي، بلم متوسط معامل االتفاق 

 ن الثبات، ويمكن االعتماد عليها مقبوله م

كما تم إجراء القياسات الخا ة بمستوي األداء التدريسي للطالب المعلم عن طريق لجنة  

محكمين من أعضاء هياة التدريس بكلية التربية    (   3)  والبالم عددها    )لجنة تقييم(، محكمين  

   (2مرفق)جامعة حلوان -الرياضية 

 اإلطار العام لتنفي  البرنامج:

 المقترح: التعليمي عداد البرنامج إ
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ض لبعدي أسلوب التعلم ) كلي تحليلي( وتفضيمت   -تم ت ميم بياة تعلم الكتروني تكيفي وفقا

التعلم ) فردي/جماعي( لمجتماع البحا، الحاالي، حيا، ياتم ت انيف المتعلماين وفقااض السالوب 

ض لتف ضايمتهم مان حيا، نماط تعلمهم )كلي/تحليلي(، ثم قام الباح، بت انيفهم مارة أخاري وفقاا

تفضيمت التعلم )فردي/جماعي( كماا تام الت انيف وفقاا للمقااييس العلمياة مقنناة وفاع ضاوء 

 استجابة المتعلمين يقدم النظام لهم المواد التعليمية المناسبة 

ض لمراحال وخطاوات نماوذ  التطاوير  وقد تم الت ميم في ضوء األساس والمعاايير ، وفقاا

للت ميم والتطوير التعليمي، حي، أنه نموذ  قياساي ويتمياز  ADDIE التعليمي النموذ  العام

بالوضوع والشمول لكافة مراحل الت ميم التعليمي، ويرتكز النموذ  العام علع خمس مراحال 

  أساسية، وهي: التحليل، الت ميم، التطوير، التنفيذ، والتقويم

  تحديد فلسفة البرنامج:   /أ

فة أساسية مفادها أن ال ورة التقليدية لتأهيل وتدريب الطمب ينطلق هذا البرنامم من فلس

جامعة حلوان ستظل ساادة، ما لام ياتم تادريب -معلمي التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية

هلالء المعلمين علع المهارات والكفايات المزمة لتطاوير أدااهام وتحساين مخرجاات البارامم 

معلام، ومان أهام هاذه المهاارات ماا يتعلاق بالمهاارات العاماة التدريبية التي تستهدف تطوير ال

 .للت ميم التعليمي القاام علع مدلوالت النظرية البنااية وملشراتها ب فة خا ة

 تحديد أس  تصميم البرنامج:  /ب 

تم ت ميم هذا البرناامم لتطاوير وتنمياة مساتوي االداء التدريساي للطالاب المعلام بهادف 

 .تطوير أدااهم المهني

 تحديد أهدف البرنامج:  /ج

 :تم تحديد األهداف في ضوء أسس ت ميم البرنامم وقد وضعت في مستويين هما

  الهدف العام للبرنامج: -1

 .ويتمثل في تطوير وتنمية الكفاءة الذاتية، ومستوي االداء التدريسي للطالب المعلم

 األهداف التعليمية للبرنامج:   -2

، وتنظيمه علاع )في شكل مواقف ومشكالت ومهام حقيقية(ت ميم المحتوي التعليمي   -

شكل مستويات متدرجة بطريقة توسعية تبدأ بالعمومياات وتتادر  نحاو التفا ايل ماع 

 .مراعاة تلبيته الحتياجات الطمب وارتباطه بحياتهم وخبراتهم الشخ ية
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عمومياة ت ميم األهداف التعليمية بأسلوب إجرااي توسعي مرن ومتدر  من األكثار    -

إلع المستويات التف يلية، مع مراعاة وتأطيرها في شكل أفعال مثل: يحلل، يتنبأ، يبدع 

 .، ي مم، يقارن، يميز، ي ف، يقيم، يطبق، يبرر

استخدام تغذية راجعة كافية وممامة للطالب المعلم من حي، الوقت والتفا ايل بهادف  -

 .الخاطاة وت ويبها تعزيز االداءات ال حيحة، وتقويم وتقييم االداءات 

تحليل خ اام الطمب من منظور أن لكل طالب خ اام وأفكاار وخبارات ساابقة  -

 .فريدة وأسلوب تعلم ومستوي دافعية وانجاز خام به

 .إعداد حقااب نمو التعلم )ملفات االنجاز( المطبوعة أو االلكترونية -

ي  اورة مخططاات ترجمة ن وم المحتوي التعليمي وتنظيم معلوماته وأفكااره فا  -

ب رية جاذبة، ومتنوعة الت ميم، كخرااط المعرفة والمنظمات الجرافيكية لادعم مبادأ 

 .النداء الب ري

تحديااد / اختيااار طرااااق واسااتراتيجيات التعلاايم التااي تتبٌعااااد حااول مركزيااة الطاامب  -

يقاي، وايجابياتهم في المواقف التعليمية، كحل المشاكمت، والاتعلم النشاط، التعلايم الحق

 .والتعلم القاام علع المشروعات 

 .ت ميم واستخدام أنشطة ابتكارية وم ادر تعلم لتوسيع معارف المعلم -

  نمو ج التصميم التدريبي )التعليمي( المناسب للبرنامج المقترح: -3

ماان خاامل مراجعااة األدبيااات السااابقة وجااد الباحاا، نظاام عدياادة للااتعلم اإللكترونااي 

ها باختمف متغيرات ت ميمها، والنماذ  التاي قامات عليهاا، التكيفي، تختلف مكونات

والتع استفاد الباح، منها في ت ميم نماوذ  الاتعلم اإللكتروناع التكيفاي فاي البحا، 

الحالع والذي اعتمد علع إدخال البقعد االجتماعي، ألنه منذ استخدام الوسااط المتشعبة 

ا لمجموعااة ماان التعليميااة التكيفيااة نمااوذ  المسااتخدم لتخ اايم المحتاا وي، وفقااض

الخ اام مثل أهداف التعلم، والخلفية المعرفية والتفضايمت التعليمياة   انف كال 

 Brusilovsky (2001) and Knutov  من بروسليفساكع وكنيتاوف و خارون

 (23)et al (2009)  تقنيات التشخيم المستخدمة في تكيف الوساااط المتشاعبة فاي

توي التكيفي، وتقنياات العارال التكيفاع، وتقنياات تقنيات المح :ثمثة مجاالت واسعة

وماع ذلا ، فاإن تقنياات التكياف هاذه ال تأخاذ بعاين االعتباار أياة  .االبحاار التكيفاع

معلومات حول التوا ال االجتمااعع للمساتخدم، ولايس هناا  دمام ميازات التفاعال 
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( المخطط التتابعي لتصميم نموذج المتعلم في البحث الحالى 5شكل )   

 

 ودراساة ماهنااني والساكري وتريجاانو  االجتماعي وتقنيات التكيف  لذل  أشاار كال

Mahnane, Laskri and Trigano (2013) (43) ودراسة فاجالي ونيادريتي ،

Vagale and Niedrite (2014) (53 ) ، إلااع ضاارورة التكاماال بااين تطبيقااات

التي تمكن المتعلمين من إنشاء ونشر ومشاركة المحتوي اإللكتروني ماع   2.0الويب  

نظام الوساااط المتشاعبة األقران مماا يساهل عملياة التفاعال والتشاار  بيانهم، وباين 

التكيفية مما يتيح فرم جديدة للمتعلمين لتحقيق التشار  في عملية التعلم مان خامل 

نمذجه المتعلم عبر نماوذ  الماتعلم، وضام النظاام الحاالي عادة نمااذ  هاي، نماوذ  

المفاهيم، نموذ  المحتوي، النموذ  التابع، نموذ  المتعلم، نموذ  المجموعة، نموذ  

الاتعلم اإللكتروناع التكيفاي فاي البحا، إطاار نماوذ   (1) يوضاح الشاكلالتكياف، و

 .الحالي

 امج التدريبي: الصورة التنظيمية للبرن -4

)المواصــفات العامــة للبرنــامج جاااءت عمليااة تنظاايم البرنااامم علااع النحااو التااالي: 

  دليـل اسـتخدام –التعليمـي 

ــامج( وأشاااتمل علاااع  البرنـ

لهاااادف العااااام للبرنااااامم ا

التفضيالت 

 التعليمية 

 ( بنية نظام التعلم اإللكتروني التكيفي في البحث الحالي 4شكل )
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التو ايف العاام للمهاارات المحاددة   –األهداف التف يلية للبرناامم التعليماي    –التعليمي  

طرااق التدريب وأساليبه المناسابة لتنفياذ البرناامم وأهمهاا التادريب   –للبرنامم التعليمي  

ليب التشاركي عبر اإلنترنت من خمل تكنولوجيا الف ول اإلفتراضاية، ماع اساتخدام أساا

لعب األدوار، الع ف الذهني والورش والجلسات التدريبياة المماماة لمهاارات البرناامم 

فاي درس التربياة   "Face To Face"التعليمي عند تطبيق التدريب المباشر الوجااهي

محتاوي البرناامم  –الوسااط التعليمية والمتطلباات المزماة لتنفياذ البرناامم   –الرياضية  

سناريوهات تعليمياة متتابعاة لكال مهاارة جازء نظاري و خار   (5)والذي جاء علع هياة  

 تطبيقي 

كما تم مراعاة األسس العامة لت ميم الوحدات التعليمية التي تعرال من خامل بيااة 

وفق أساليب التعلم والتفضيمت التعليمية لدي الطمب  smart Sparrowالتعلم التكيفي 

  :معلمي التربية الرياضية ومنها

 .بحي، يتم تحميلها بسرعة أكبر)المهارات التدريسية( مادة التعليمية تقسيم ال -

 .البساطة في ت ميم الشاشات مع التركيز علع المعلومات المهمة -

المز  بين م ادر الاتعلم اإللكترونياة كاالروابط اإللكترونياة وعنا ار الوساااط  -

 فيديو(. –مثيرات بصرية  –)نصوص المتعددة 

أعضااء هيااة التادريس دة الخبراء مان  رال البرنامم علع الساكذل  قام الباح، بع

إلبداء  رااهم حول عنا ره التنظيمية ومدي مراعاته لطبيعة وخ اام الفاة المساتهدفة 

ومدي دقة معالجة المهارات المدرجة ماع التأكاد مان تاوفر الوقات الامزم للتادريب علاع 

علع البرنامم في ضاوء  راء الساادة إتقانها والتمكن منها، وقد تم إجراء بعال التعديمت  

  Smart Sparrow  وأ بح البرنامم جاهز للتحميل علع نظام (15مرفق)الخبراء 

 تحميل مكونات البرنامج التعليمي: -5

  Smartقاام الباحاا، بتحميال وحاادات البرناامم التعليمااي المقتارع علااع نظاام 

Sparrow  لتوظيف تكنولوجيا التعلم التكيفي. 

 إعداد دليل الطالب المعلم : -6

أعااد الباحاا، دلياال الطالااب المعلاام فااع كيفيااة أسااتخدام البرنااامم التعليمااي المقتاارع 

 ( 16مرفق )   Smart Sparrowباستخدام التعلم التكيفي من خمل نظام 
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 إجراءات تنفي  البحث : 

تلها   القبلية،  القياسات  اجراء  في:  تمثلت  إجرااية  بعدة خطوات  البح،  تنفيذ  إجراءات  مرت 

 تنفيذ تجربة البح، االساسية ثم التطبيق البعدي ألدوات البح، وذل  فيما يلي: 

 القياسات القبلية : 

ال الباح،  القدرات أجري  واختبار  االنثروبومترية،  المتغيرات  في  المتمثلة  القبلية  قياسات 

العقلية " الذكاء"، وبطاقة ممحظة مستوي األداء التدريسي لدي الطمب معلمي التربية الرياضية،  

مجموعات   ذوي  علع  مع  جماعي  تعلم  نمط  كلي،  تعلم  أسلوب  ذوي  فردي  تعلم  نمط   ( األربعة 

تعلم فردي ذوي أسلوب تعلم تحليلي، نمط تعلم جماعي ذوي أسلوب تعلم    أسلوب تعلم كلي، نمط

م  2020/ 9/11م، خمل الفترة من يوم االثنين الموافق 2020/2021، بداية العام الدراسي تحليلي(

م، وتم ت حيحها، ور دت نتااجها وتم معالجتها إح اايا للتأكد  2020/ 12/11إلع يوم الخميس  

 اللة إح ااية  بين األفراد عينة البح، " قيد البح،"  من عدم وجود فروق ذات د 

 التجربة األساسية:  

المجموعات   علع  المقترع  التعليمي  البرنامم  بتطبيق  القبلي  القياس  انتهاء  عقب  الباح،  قام 

تعلم كلي، نمط تعلم جماعي مع ذوي أسلوب تعلم كلي،   تعلم فردي ذوي أسلوب  األربعة ) نمط 

أس ذوي  فردي  تعلم  تحليلي(نمط  تعلم  أسلوب  ذوي  جماعي  تعلم  نمط  تحليلي،  تعلم  وذل   لوب   ،

،  م12/2020/ 27األحد الموافق  الع يوم    م 2020/ 15/11يوم األحد الموافق  خمل الفترة من  

بمجموع (  3)بواقع   ض،  أسبوعيا تعليمية  ،بواقع  (  18)  وحدات  تعليمية  أسابيع،  (  6)وحدة 

 دقيقة لكل وحدة تعليمية  ( 90)وبزمن

  اسات البعـــدية : يالق

األربعة ) نمط تعلم فردي ذوي أسلوب تعلم كلي،  تم إجراء القياس البعدي علع المجموعات  

نمط تعلم جماعي مع ذوي أسلوب تعلم كلي، نمط تعلم فردي ذوي أسلوب تعلم تحليلي، نمط تعلم  

يوم األثنين  من  في المتغيرات"قيد البح،" وذل   خمل الفترة    جماعي ذوي أسلوب تعلم تحليلي( 

الع  م12/2020/ 28الموافق   الموافق  ،  الخمي   الظروف  م12/2020/ 31يوم  نفس  وتحت   ،

 .والشروط التي تم فيها القياس القبلي

 المعالجات اإلحصائية:    

 استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية التالية : 
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رات والنسب الماوياة التكرا  -معاممت االلتواء    -االنحراف المعياري    -المتوسط الحسابي  

 معامل الفا كرونباع - (T-TEST)اختبار -معامل االرتباط -تحليل التباين  –

 المعالجات اإلحصائية:

المعالجات اإلح ااية للبيانات األساسية داخل هذا البح، باساتخدام برناامم الباح،  استخدم  

 : الحزمة اإلح ااية للعلوم اإلجتماعية

Statistical Package for Social Science   ( SPSS  )  ) 

 Meanالمتوسط الحسابي -1

 Medianالوسيط    -2

 Standard Deviationاالنحراف المعياري  -3

 Skewnessمعامل االلتواء   -4

 Correlation Coefficientمعامل االرتباط   -5

     T testإختبار "ت"   -6

 Analysis of varianceتحليل التباين  -7

 Change Ratioمعامل التغيير ) التحسن (    -8

 القياس القبلي  -القياس البعدي                                                 

                              =------------------------------------ x   100 

 القياس القبلي                                                                    

 عـــــــــــــرض ومناقشة النتائج:

تم حساب المتوسط الحسابية واالنحرافات المعيارية لكـل متغيـر مـن متغيـرات البحـث، علـى 

ــلوب الـــتعلم ) كلـــي، تحليلـــي( ونمـــط ــة بـــين أسـ ــتعلم  حـــدة، والتفـــاعالت الثنائيـ تفضـــيالت الـ

 )فردي،جماعي( على النحو التالي:

 أوالً: عـــــــرض النتائـــــــج:

ض بااين  عــرض نتــائج فرضــية البحــث األولــى  ⎯ التااي تاانم علااع توجااد فااروق دالااة إح اااايا

متوسطات درجات أفراد عينة البح، بالمجموعات التجريبية األربعة ) نمط تعلم فاردي ذوي 

م كلي، نمط تعلم جماعي مع ذوي أسلوب تعلم كلي، نمط تعلم فردي ذوي أسالوب أسلوب تعل

تعلم تحليلي، نمط تعلم جماعي ذوي أسلوب تعلم تحليلي( فاي التطبياق القبلاي والبعادي علاع 

، ول االح القيااس " قيـد البحـث" بطاقة ممحظة مستوي األداء المهااري لمهاارات التادريس
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الفرضية استخر  الباح، المتوسط الحسابي واالنحراف   البعدي، ومن اجل التحقق من  حة

 المعياري لكل متغير من متغيرات البح، علع حدة، كما يتضح من الجداول التالية:

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الطالب معلمي التربية الرياضية في القياسات 18جدول )

 ( 40ن=)           ستوى األداء التدريسيالبعدية على بطاقة مالحظة م-القبلية

 م
التفضيمت  

 التعليمية 

أسلوب  

 التعلم
 العدد االخبار

المتوسط  

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري
 قيمة )ت( 

مستوي  

 الداللة 
 نسب التغير

 1ماام قبلي كلي فاااااااااردي  .1

(10 ) 

24.000 1.309 

15.890 0.00 65.625 
 1.060 34.375 بعدي 

  1مم قبلي كلي جماعي   .2

(10 ) 

24.250 1.908 

21.340 0.00 54.625 
 1.597 45.375 بعدي 

  1مم قبلي تحليلي  فاااااااااردي  .3

(14 ) 

25.076 1.605 

13.349 0.00 64.385 
 1.709 35.615 بعدي 

  1مم قبلي تحليلي  جماعي   .4

(12 ) 

23.727 0.904 

24.616 0.00 58.455 

 2.067 41.545 بعدي 

 2.021( =0.05" الجدولية عند مستوى )T * قيمة "
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الطالب معلمي التربية الرياضية  1جدول ) 

 البعدية على بطاقة مالحظة مستوى األداء التدريسي -في القياسات القبلية

لة اح ااايا ان قيمة " ت " المحسوبة جاءت دا  (1، شكل )  (18يتضح بيانات من جدول ) 

بين درجات الطمب معلمي التربية الرياضية في التطبياق القبلاي ودرجااتهم فاي التطبياق البعادي 

علع بطاقة ممحظة مساتوي األداء التدريساي لادي الطامب معلماي التربياة الرياضاية، ول االح 

 القياسات البعدية 

ض بين متوسطات ، التي تنم علع توعرض نتائج فرضية البحث الثانية ⎯ جد فروق دالة إح اايا

درجات أفراد عينة البح، بالمجموعات التجريبية األربعة ) نمط تعلم فردي ذوي أسلوب تعلم 

كلي، نمط تعلم جماعي مع ذوي أسلوب تعلم كلي، نمط تعلم فردي ذوي أسلوب تعلام تحليلاي، 

بطاقاة ممحظاة مساتوي نمط تعلم جماعي ذوي أسلوب تعلم تحليلي( في القياس البعادي علاع 

األداء التدريسي لدي الطمب معلمي التربية الرياضية، ومن اجل التحقق من  احة الفرضاية 

استخر  الباح، نتاام تحليل التباين أحادي االتجاه، داللاة الفاروق باين المجموعاات االربعاة 

دريساي فاع الستجابة الطمب معلمي التربية الرياضية علع بطاقة ممحظاة مساتوي األداء الت

 القياسات البعدية، كما يتضح من الجداول التالية:

( نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه الستجابة الطالب معلمي التربية الرياضية على  19جدول ) 

 بطاقة مالحظة مستوى األداء التدريسي فى القياسات البعدية 

 ( 40ن=)

 نمط التباين  المتغيرات
مجموع  

 المربعات

درجة  

 الحرية 

وسط  مت 

 المربعات

قيمة  

 )ف( 

مستوي  

 الداللة 

ــة  ــة مالحظـ بطاقـ

مســــــتوى األداء 

 التدريسي

 238.782 3 716.346 بين المجمااااااااوعات

 2.877 36 103.554 داخل المجموعات 000. 83.011

   39 819.900 المجمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوع 

 2.86( =0.05) ف" الجدولية عند مستوى * قيمة "

أن قيماة )ف( المحساوبة دالاة اح ااايا عناد مساتوي داللاة   (19يتضح من بيانات جدول )

بين المجموعات االربعة فع القياسات البعدية علع بطاقة ممحظاة مساتوي األداء التريساي   0.05

د لدي الطمب معلمي التربية الرياضية لذا سوف يستخدم الباح، اختباار اقال فارق معناوي اليجاا

 الفروق
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( داللة الفروق بين المجموعات االربعة الستجابات الطالب معلمي التربية الرياضية  20جدول ) 

 فى القياسات البعدية على بطاقة مالحظة مستوى األداء التدريسي باستخدام اقل فرق معنوي 

 ( 40ن=)

 المتغياااااااااااااااااااااااااااااااااااارات 
المتوسطات  

 الحسابية 
 ات المجموع

أسلاااااااوب التعلم )  

 كلي(
 أسلوب التعلم ) تحليلي( 

 جماعي فردي  جماعي فردي 

ــتوى األداء  بطاقـــة مالحظـــة مسـ

 التدريسي

 * 7.170 1.240 * 11.000  فردي 34.375

 * 3.829 * 9.759   جماعي  45.375

 * 5.930    فردي 35.615

     جماعي  41.545

روق دالة اح اايا بين اسلوب الاتعلم الكلاي الفاردي وجود ف  (20يتضح من بيانات جدول )

واسلوب التعلم الكلي الجماعي ول االح اسالوب الاتعلم الكلاي الجمااعي ، كماا توجاد فاروق دالاة 

اح اايا بين اسلوب التعلم الكلي الفردي واسلوب التعلم التحليلي الجماعي ول الح اسالوب الاتعلم 

اح ااايا باين اسالوب الاتعلم الكلاي الجمااعي واسالوب  التحليلي الجماعي ، كما توجد فروق دالاة

التعلم التحليلي الفردي ول الح اسلوب التعلم الكلي الجماعي ، كما توجد فروق دالة اح ااايا باين 

اسلوب التعلم التحليلي الجماعي واسلوب التعلم التحليلي الفاردي ول االح اسالوب الاتعلم التحليلاي 

 الجماعي

والتاي تانم علاع توجاد فاروق دالاة   ث الثالثة مـن فـروض البحـثعرض نتائج فرضية البح ⎯

ض باين متوساطات درجاات أفاراد عيناة البحا، يرجاع إلاع التفاعال باين أسالوب الاتعلم  إح اايا

وتفضيمت المتعلمين ببياة التعلم اإللكتروني التكيفي فاي القيااس البعادي علاع بطاقاة ممحظاة 

لتربية الرياضية، ومان اجال التحقاق مان  احة مستوي األداء التدريسي لدي الطمب معلمي ا

الختباار الفرضاية  Two Way ANOVAالفرضاية تام تطبياق تطبياق تحليال ثناااي اإلتجااه 

 (.21كما يتضح من جدول )البحثية، 
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( نتائج تحليل التباين ثنائي التجاه في القياسات البعدية وفق أسوب التعلم  21جدول ) 

 تعليمية )فردي، جماعي(، على بطاقة مالحظة )كلي/تحليلي(، والتفضيالت ال

 مستوى األداء التدريسي  

 ( 40ن=)

 م در التباين المتغير 
مجموع  

 المربعات

درجة  

 الحرية 

متوسط  

 المربعات
 قيمة )ف( 

مستوي  

 الداللة 

التفضيالت التعليميـة 

)فـــردي، جمـــاعي(، 

ــتعلم  ــوب الــــ وأســــ

 )كلي/تحليلي(

) أ ( نماااط التفضااايمت 

 التعليمية
716.346 3 238.782 83.011 0.00 

 0.00 20485.134 58925.601 1 58925.601 )ب( أسلوب التعلم

 0.00 83.011 238.782 3 716.346 التفاعل )أ( *)ب(

   2.877 36 103.554 الخطاء

    40 61504.00 المجموع

 2.021( =0.05ف" الجدولية عند مستوى ) * قيمة "

أن قيمة )ف( المحسوبة للتااثير األساساي لانمط التفضايمت   (21)  يتضح من بيانات جدول

ض عناد مساتوي داللاة )83.011التعليمية بلغت ) ( ، وهاذا α ≥ 0.05( جاءات غير دالاة اح ااايا

يعني وجود فروق ذات داللة إح ااية بين متوسط درجات الطمب عينة البحا، يرجاع الخاتمف 

( والاذي يشاير الاع ان اخاتمف التفضايمت التعليمياة جمااعي  -نمط التفضيمت التعليمية )فاردي

 جماعي( يلثر علع مستوي األداء التدريسي لدي الطمب معلمي التربية الرياضية   -)فردي

أن قيمة )ف( المحسوبة للتاثير األساسي لنمط أسلوب التعلم   (21كما أظهرت بيانات جدول )

( ، وهاذا يعناي α ≥ 0.05ستوي داللاة )( جاءات غير دالة اح ااياض عند م20485.135بلغت )

وجود فروق ذات داللة إح ااية بين متوسط درجات الطمب عينة البحا، يرجاع الخاتمف نماط 

تحليلاي( يالثر فاي -تحليلي(، والذي يشير الع ان اختمف أسلوب الاتعلم )كلاي-أسلوب التعلم )كلي

 ية علع مستوي األداء التدريسي لدي الطمب معلمي التربية الرياض

أن قيماة )ف( للتفاعال باين نماط التفضايمت التعليمياة   (21ك لك أظهـرت بيانـات جـدول )

( علع بطاقة α ≥ 0.05(، وأنها دالة اح ااياض عند مستوي دالله )83.011وأسلوب التعلم بلغت )

ممحظة مستوي األداء التدريسي للطمب معلمي التربية الرياضبة ، وبالتالي يعناي وجاود تفاعال 

تحليلاي( علاع مساتوي األداء -جماعي( وأسلوب التعلم )كلي-نمط التفضيمت التعليمية )فرديبين  

 التدريسي لدي الطمب معلمي التربية الرياضية 

 ثانياً: مناقشــــــة وتفسير النتائج:
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 في ضوء ما تم عرضة من النتائج يمكن إجابة فروض البحث على النحو التالي:

ض باين   ضية البحث األولى  مناقشة وتفسير نتائج فر ⎯ التي تنم علاع توجاد فاروق دالاة إح ااايا

متوسطات درجات أفراد عينة البح، بالمجموعاات التجريبياة األربعاة ) نماط تعلام فاردي ذوي 

أسلوب تعلم كلي، نمط تعلم جماعي مع ذوي أسلوب تعلم كلي، نمط تعلم فردي ذوي أسلوب تعلم 

علم تحليلاي( فاي التطبياق القبلاي والبعادي علاع بطاقاة تحليلي، نمط تعلم جماعي ذوي أسلوب ت

 ، ول الح القياس البعدي " قيد البحث" ممحظة مستوي األداء المهاري لمهارات التدريس

ان قيمة " ت " المحسوبة جااءت دالاة اح ااايا  (1( ، شكل )18يتضح بيانات من جدول )

قبلاي ودرجااتهم فاي التطبياق البعادي بين درجات الطمب معلمي التربية الرياضية في التطبياق ال

علع بطاقة ممحظة مساتوي األداء التدريساي لادي الطامب معلماي التربياة الرياضاية، ول االح 

 القياسات البعدية 

( 0.00يتضح من عرال النتاام السابقة، وجاود أثار إيجاابي ودال إح ااايا عناد مساتوي )

لتدريسااي لاادي الطاامب معلمااي التربيااة للمحتااوي اإللكترونااي التكيفااي فااي تنميااة مسااتوي األداء ا

الرياضية، حي، جاء المتوسط النسبي ألداء الطمب في التطبيق القبلي للمجموعة التجريبية األولع 

( بينماا جااء متوساط أدااهام فاي التطبياق البعادي %24نمط تعلم فاردي ذوي أسالوب تعلام كلاي )

التدريساي بعاد عملياة تعلمهام %( مما يشاير إلاع زياادة ملحوظاة فاي مساتوي األداء   34.375)

بواسطة المحتوي اإللكتروني التكيفي، واتجه مستوي الداللاة نحاو المتوساط األعلاع فاي درجاات 

الطمب معلمي التربية الرياضية علي بطاقة ممحظة مستوي األداء التدريسي، كما كان للمحتاوي 

مي التربية الرياضية حي، جاء التكيفي أثر دال في تنمية مستوي األداء التدريسي لدي الطمب معل

المتوسط النسبي ألداء الطمب في التطبيق القبلي للمجموعة التجريبية الثانية نمط تعلم جماعي مع 

( %45.375( بينما جاء متوساط أدااهام فاي التطبياق البعادي )%24.250ذوي أسلوب تعلم كلي )

لياة تعلمهام بواساطة المحتاوي مما يشير إلع زيادة ملحوظة في مساتوي األداء التدريساي بعاد عم

اإللكتروني التكيفي، واتجه مستوي الداللة نحو المتوسط األعلع في درجات الطمب معلمي التربية  

الرياضية علي بطاقة ممحظة مستوي األداء التدريسي، بينما كان للمحتاوي التكيفاي أثار دال فاي 

رياضية حيا، جااء المتوساط النسابي تنمية مستوي األداء التدريسي لدي الطمب معلمي التربية ال

ألداء الطمب في التطبيق القبلي للمجموعة التجريبياة الثالثاة نماط تعلام فاردي ذوي أسالوب تعلام 

( مماا يشاير إلاع %35.615( بينما جاء متوسط أدااهم فاي التطبياق البعادي )%25.076تحليلي )

سااطة المحتااوي اإللكترونااي زيااادة ملحوظااة فااي مسااتوي األداء التدريسااي بعااد عمليااة تعلمهاام بوا

التكيفي، واتجه مستوي الداللة نحو المتوسط األعلع في درجات الطمب معلمي التربية الرياضاية 
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علي بطاقة ممحظة مستوي األداء التدريسي، وكان للمحتوي التكيفي أثار دال فاي تنمياة مساتوي 

وساط النسابي ألداء الطامب األداء التدريسي لدي الطمب معلمي التربية الرياضية حي، جااء المت

فااي التطبيااق القبلااي للمجموعااة التجريبيااة الرابعااة نمااط تعلاام جماااعي ذوي أساالوب تعلاام تحليلااي 

( مماا يشاير إلاع زياادة %41.545( بينما جاء متوسط أدااهام فاي التطبياق البعادي )23.727%)

روناي التكيفاي، ملحوظة في مستوي األداء التدريسي بعاد عملياة تعلمهام بواساطة المحتاوي اإللكت

واتجه مستوي الداللة نحو المتوسط األعلع فاي درجاات الطامب معلماي التربياة الرياضاية علاي 

 بطاقة ممحظة مستوي األداء التدريسي،     

ويعزو الباح، التعلم بالتكيفات الناتجة في المنظومات المعرفية الوظيفية للمتعلم، بحي، يبناي 

بقة، علع أساس أن وظيفة المعرفة تتمثل فاي التكياف ماع تنظايم المعرفة اعتمادا علع خبراته السا

العالم المحسوس، بحي، يتم التكيف نتيجة للتوازن بين التمثيل والمواءمة، فعندما يتعارال الماتعلم 

لخبرة ما، إما يتمثلها أو يتمءم معها، فإذا وحدها مع إحدي ال ور العقلية الموجودة لدياه، فيكاون 

ي ظهور نتاام إيجابية ودالة إح ااية ألثر لمحتاوي اإللكتروناي التكيفاي فاي قد تمثلها، حي، يعز

 تنمية مستوي األداء التدريسي لدي الطمب معلمي التربية الرياضية 

اعتماد المحتوي التكيفي القاام علع الذكاء اال طناعي في ت ميمها علاع أسالوب النمذجاة  

إساتراتيجية الاتعلم، الماتعلم( إضاافة إلاع واجهاة الذي ضم ثمثة نماذ  معرفية أساساية )المجاال، 

تفاعل تربط بين هذه النماذ  ويتضح ذل  في نموذ  التعلم اإللكتروني التكيفي المقترع في البحا، 

 الحالي 

( أن النظرية البنااية هي فلسفة تعليمياة تقاوم علاع أسااس 2005)  Schneiderأكد شاندر  

خا ة به، ويكون التعلم لديه بشكل أفضل عندما يشاار  بناء الطالب معرفته من خمل التجارب ال

في أنشطة تعليمية بدالض من تلقي المعلومة بطريقة تقليدياة تالدي إلاع السالبية، والاتعلم اإللكتروناي 

التكيفي هو أحد الطرااق التي تمكن الطالب من بناء معرفته الشخ ية من خمل عمليات الممارسة 

ل مراعااة أسالوب تعلام الطالاب وتفضايمته التعليمياة وحاجاتاه ومعالجة مشكمت حقيقية من خم

 (414: 51) وخ اا ه 

التي  Hasaballah, K. ,2016)) (33) وتتفق هذه النتاام مع نتاام دراسة كل من دراسة

ين أثبتت أن المحتوي اإللكتروني التكيفي يقدم محتاوي تعلماي وأنشاطة تناساب خ ااام المتعلما

وقدراتهم، حي، يوفر المساعدة لعدد كبير من المتعلمين في تحقيق أهداف التعلم؛ مان خامل تقاديم 

التاي  Vagale. V, & Niedrite, L ,2014).) (53)معرفة تكيفية عبر الويب، كذل  دراساة 
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دي تو لت الع فاعلية أنظمة التعلم االلكتروني التكيفاي فاي تنمياة الجواناب المعرفياة واالدااياة لا

 المعلمين 

ض باين وبذل  يكون قد تحقق الفارال األول والاذي يانم علاع "   توجاد فاروق دالاة إح ااايا

متوسطات درجات أفاراد عيناة البحا، بالمجموعاات التجريبياة األربعاة ) نماط تعلام فاردي ذوي 

أسلوب تعلم كلي، نمط تعلم جماعي مع ذوي أسلوب تعلم كلي، نمط تعلم فردي ذوي أسالوب تعلام 

ي، نمط تعلم جمااعي ذوي أسالوب تعلام تحليلاي( فاي القيااس البعادي علاع بطاقاة ممحظاة تحليل

 ."مستوي األداء التدريسي لدي الطمب معلمي التربية الرياضية

ض باين   مناقشة وتفسير نتائج فرضية البحث الثانية ⎯ التي تانم علاع توجاد فاروق دالاة إح ااايا

ت التجريبياة األربعاة ) نماط تعلام فاردي ذوي متوسطات درجات أفراد عينة البح، بالمجموعاا

أسلوب تعلم كلي، نمط تعلم جماعي مع ذوي أسلوب تعلم كلي، نمط تعلم فردي ذوي أسلوب تعلم 

تحليلي، نمط تعلم جماعي ذوي أسلوب تعلم تحليلاي( فاي القيااس البعادي علاع بطاقاة ممحظاة 

  يةمستوي األداء التدريسي لدي الطمب معلمي التربية الرياض

 0.05أن قيمة )ف( المحسوبة دالة اح اايا عند مستوي داللة (  19يتضح من نتائج جدول )

بين المجموعات االربعة فع  علع بطاقاة ممحظاة مساتوي األداء التريساي لادي الطامب معلماي 

التربية الرياضية لذا سوف يستخدم الباح، اختبار اقل فرق معنوي اليجاد الفروق بين مجموعاات 

ويرجع الباح، ذل  إلع خ اام نظم التعلم التكيفي وإمكانياتها في تحديد المعرفة السابقة   ،البح، 

لدي الطمب معلمي التربية الرياضية ثم عمل مواامة بينها وبين المعلوماات والمهاارات المتاحاة، 

ا لخبراتاة واحتياجاتاه مان المهاارات، كا ذل  ومن ثم توجيه كل طالب إلع المسار الذي يناسبه وفقاض

التعلم من خمل تكنولوجيا بياات التعلم التكيفية يتم بشكل فردي لكل طالب حسب سارعته وخطاوه 

الذاتي، مما ساعد الطمب علع متابعة المهارات والتدريب عليهاا وتنفياذها وكاذل  تنفياذ األنشاطة 

 المطلوبة بكل اتقان 

علماين فاي بيااات الاتعلم ان أسااليب الاتعلم تالثر فاي تفااعمت المتذلا  الاع  ويعزو الباح،  

 ,Chenاإللكتروناع عبار الوياب، وتتبااين تفضايمتهم التعليمياة نتيجاة تبااين أسااليب تعلمهام )

Chen & ,Xin, 2004 )(26 :17 ) وهدفت دراسة كل مان،Hsieh and Dwyer (24 :47)  إلاع

ب التعلم المختلفة معرفة مدي فاعلية اختمف إستراتيجيات القراءة اإللكترونية عبر الويب مع أسالي

وأسلوب التحكم )داخلع، خاارجي(، وتو الت إلاع أن إساتراتيجيات القاراءة المختلفاة لاديها بنياة 

ووظااف تعليمية مختلفة في تسهيل التح يل ألنواع مختلفة من األهداف التعليمية  هادفت دراساة 

Battalio, 2009) )(19 :83) ب ماع نجااع بيااات إلع تحديد إلع أي مدي ترتبط أنماط تعلم الطام
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التعلم عبر اإلنترنت، ال سيما عند التحكم في كم التعاون والتشار  المتاع للطمب  أظهرت نتااام 

هذه الدراسة وجود عمقة دالة إح اايضا بين أساليب التعلم لادي الطامب والنجااع فاي التعلايم عان 

علع العمقة بين  Lightner, Doggett and Whisler ,2010)) (40 :840)بعد  أكدت دراسة 

 أسلوب التعلم والتفضيمت التعليمية وطريقة تو يل المحتوي اإللكترونع عبر شبكة اإلنترنت 

كما أن تكنولوجيا التعلم التكيفي وفارت لكال طالاب إمكانياة تكارار وإعاادة عارال ومتابعاة 

ماة، مماا المهارات أكثار مان مارة، وكاذل  إمكانياة الوقاوف والتركياز علاع بعاال األداءات الها

ساعدهم علع اتقان المهارات المطلوبة، باإلضافة إلع أن العرال التكيفي للمحتوي تضامن تقسايم 

المهارات الرايسية إلع مهارات فرعية، ثم عرضها في أداءات متسلسالة ومنظماة بشاكل منطقاي، 

ساهولة  ساعد الطمب علع إدار  العمقات بين األداءات والمهارات الفرعية والرايساية، وبالتاالي

 تطبيقها والتدريب عليها وممارستها حتع االتقان 

 Kravčík andوتتفااق نتاااام هااذه الدراسااة مااع دراسااة  كاال ماان كريفكياا  ووان

(39)) Wan,2013 (  بضرورة االتجاه نحو ت ميم بياات التعلم التكيفي علع الويب التاي تهادف

الماتعلم، ونماوذ  المجاال، ونماوذ  إلع تفريد التعلم والتي اعتمدت علع ثمثة نماذ ، هي نموذ   

 & ,.Mahnane, L., Laskri, M. T)الموااماة، ودراساة ماهنااني، الساكري، تريجاانو 

(43) Trigano, P,2013) .   التي هدفت إلع تطوير نظام وسااط متشعبة تكيفي في التعلم علع

تفكيار المتعلماين   الخط، قاام علع البح، الكمي والنوعي، يعمل علاع تكياف الماواد التعليمياة ماع

 طالبضا من جامعة عنابة بالجزاار، وأثبت النتاام فاعليته   40وأساليب تعلمهم  وتم تطبيقه علع 

وجاود فاروق دالاة اح ااايا باين اسالوب الاتعلم الكلاي   (20كما يتضح من بيانات جـدول )

توجاد فاروق   الفردي واسلوب التعلم الكلي الجماعي ول الح اسلوب التعلم الكلي الجماعي، كاذل 

دالة اح اايا بين اسلوب التعلم الكلي الفردي واسلوب الاتعلم التحليلاي الجمااعي ول االح اسالوب 

التعلم التحليلي الجماعي ، توجد فروق دالة اح اايا بين اسالوب الاتعلم الكلاي الجمااعي واسالوب 

ق دالة اح ااايا باين التعلم التحليلي الفردي ول الح اسلوب التعلم الكلي الجماعي ، كما توجد فرو

اسلوب التعلم التحليلي الجماعي واسلوب التعلم التحليلي الفاردي ول االح اسالوب الاتعلم التحليلاي 

 الجماعي 

ويعزو الباح، ذل  الع أن الت ميم الجيد للوسااط التكيفية، وضبط إمكانياتها بحي، تراعاي 

حيا، يختاار كال طالاب مايناسابه تفضيمت وأساليب تعلم الطمب للوسااط والم ادر المتعاددة، ب

ويفضله، أدي إلع تحفيز الطمب، ومتابعة التعلم من خامل الوساااط والم اادر المفضالة، فضامض 

عن توظيف حواسهم المختلفة بشكل مناسب أثناء التدريب علع المهاارات، كماا أن تاوفير رواباط 
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لتربية الرياضية، جعل بيااة وم ادر خارجية تدعم تعلم المهارات التدريسية لدي الطمب معلمي ا

 التعلم أكثر فاعلية ، وبالتالي تنمية مستوي األداء التدريسي لدي الطمب معلمي التربية الرياضية 

كذل  تلثر أساليب التعلم في تفاعمت المتعلمين في بيااات الاتعلم اإللكتروناع عبار الوياب، 

 (Chen, Chen, & Xin, 2004)(25). وتتباين تفضيمتهم التعليمية نتيجة تباين أساليب تعلمهم

إلاع معرفاة مادي فاعلياة اخاتمف  (Hsieh and Dwyer,2009) (34) هدفت دراسة كال مان

إستراتيجيات القراءة اإللكترونية عبر الويب مع أساليب التعلم المختلفاة وأسالوب الاتحكم )داخلاع، 

ووظااف تعليمياة مختلفاة فاي  خارجي(، وتو لت إلع أن إستراتيجيات القراءة المختلفة لديها بنية

 (Battalio ,2009) (19) تسهيل التح يل ألنواع مختلفة من األهاداف التعليمياة  هادفت دراساة

إلع تحديد إلع أي مدي ترتبط أنماط تعلم الطمب مع نجاع بياات الاتعلم عبار اإلنترنات، ال سايما 

م هذه الدراسة وجود عمقة دالة أظهرت نتاا .عند التحكم في كم التعاون والتشار  المتاع للطمب 

 ,Lightner إح اايضا بين أساليب التعلم لدي الطمب والنجاع في التعليم عن بعاد  أكادت دراساة

 (40)Doggett and Whisler ,2010) علع العمقة بين أسلوب التعلم والتفضيمت التعليمية )

 .وطريقة تو يل المحتوي اإللكترونع عبر شبكة اإلنترنت 

 Bragg; 2005-Farmer & Barlett(31) ;دت عديد من الدراسات والبحو، مثلكما أك

; Mendenhall & (45Johnson et al, 2010  ;(42)Clark, et al., 2008

; (38); Kemp, 2013(50; Samuel and Johnson, 2011(45)Johnson, 2010

 (37)Karsak, et al., 2014تهم التعليمياة أماا علع تباين خ اام المتعلمين باختمف تفضام

 .بشكل فردي، أو بشكل جماعع

؛ ربياع رماود (4) 2015وتتفق نتاام البح، الحالي مع نتاام دراساة كال مان )حناان أحماد، 

 ؛  Louca & Zacharia,2008(41)؛Chen,2005(26)؛ (5) 2016وسااايد ياااونس، 

(52)Tsoulouhas, Georgiou & Karakos,2012(55) ؛Wang, Kao & Dai,2019 

 تي تو لت إلع وجود تأثير لتكنولوجيا التعلم التكيفي علع تنمية جوانب التعلم لدي الطمب وال

ض باين وبذل  يكون قد تحقق الفرال الثااني والاذي يانم علاع "   توجاد فاروق دالاة إح ااايا

متوسطات درجات أفاراد عيناة البحا، بالمجموعاات التجريبياة األربعاة ) نماط تعلام فاردي ذوي 

، نمط تعلم جماعي مع ذوي أسلوب تعلم كلي، نمط تعلم فردي ذوي أسالوب تعلام أسلوب تعلم كلي

تحليلي، نمط تعلم جمااعي ذوي أسالوب تعلام تحليلاي( فاي القيااس البعادي علاع بطاقاة ممحظاة 

 ."مستوي األداء التدريسي لدي الطمب معلمي التربية الرياضية
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والتي تنم علع توجاد فاروق  البحث مناقشة وتفسير نتائج فرضية البحث الثالثة من فروض ⎯

ض بين متوسطات درجات أفراد عينة البح، يرجع إلاع التفاعال باين أسالوب الاتعلم  دالة إح اايا

وتفضيمت المتعلمين ببياة التعلم اإللكتروني التكيفي فاي القيااس البعادي علاع بطاقاة ممحظاة 

 مستوي األداء التدريسي لدي الطمب معلمي التربية الرياضية  

أن قيمة )ف( المحسوبة للتااثير األساساي لانمط التفضايمت (، 21يتضح من نتائج جـدول )

ض عناد مساتوي داللاة )83.011التعليمية بلغت ) ( ، وهاذا α ≥ 0.05( جاءات غير دالاة اح ااايا

يعني وجود فروق ذات داللة إح ااية بين متوسط درجات الطمب عينة البحا، يرجاع الخاتمف 

جمااعي( والاذي يشاير الاع ان اخاتمف التفضايمت التعليمياة   -تعليمية )فاردينمط التفضيمت ال

 جماعي( يلثر علع مستوي األداء التدريسي لدي الطمب معلمي التربية الرياضية   -)فردي

أن قيمة )ف( المحسوبة للتاثير األساسي لنمط أسلوب التعلم ،  (21كما أظهرت نتائج جدول )

( ، وهاذا يعناي α ≥ 0.05دالة اح ااياض عند مستوي داللاة ) ( جاءات غير20485.135بلغت )

وجود فروق ذات داللة إح ااية بين متوسط درجات الطمب عينة البحا، يرجاع الخاتمف نماط 

تحليلاي( يالثر فاي -تحليلي(، والذي يشير الع ان اختمف أسلوب الاتعلم )كلاي-أسلوب التعلم )كلي

 معلمي التربية الرياضية علع مستوي األداء التدريسي لدي الطمب 

أن قيماة )ف( للتفاعال باين نماط التفضايمت التعليمياة   (21ك لك أظهـرت بيانـات جـدول )

( علع بطاقة α ≥ 0.05(، وأنها دالة اح ااياض عند مستوي دالله )83.011وأسلوب التعلم بلغت )

يعناي وجاود تفاعال ممحظة مستوي األداء التدريسي للطمب معلمي التربية الرياضبة ، وبالتالي  

تحليلاي( علاع مساتوي األداء -جماعي( وأسلوب التعلم )كلي-بين نمط التفضيمت التعليمية )فردي

 التدريسي لدي الطمب معلمي التربية الرياضية 

كما يمكن للباح، تفسير النتيجة في ضوء نظام التعلم اإللكتروني التكيفي التي تتايح للطامب 

يقوم بتقاديم الادعم  Facilitator إلضافة إلع وجود شخم مقساعد فرم التفاعل مع المحتوي، با

والمساعدة التربوية والتكنولوجية للمتعلمين عند تعثرهم في أداء مهمة تعليمية معينة ساواء أكانات 

مساعدة المعلم أو مساعدة األقران في الو ول إلع تحقيق األهاداف التعليمياة علاع عكاس بارامم 

فاعلية، كما أن المتعلم ال يبنع معرفته بمعزل عن اآلخرين، بل يبنيها من الوسااط المتعددة غير الت

خمل عملية تفاوال اجتماعي معهم  وينشئ المتعلمون الخبرات مع المعني، ويتكاون المعناي مان 

 .تحليل وتركيب الخبرات بهدف نمو الفهم وبالتالي زيادة التح يل الدراسي

: الت ميم الجيد لبياة التعلم اإللكتروني التكيفي في ضوء بناء عليه، ترجع النتاام السابقة إلع

ا لمعاايير الت اميم التعليماي لهاا، وتقاديم محتاوي تكيفاي  أسلوب التعلم والتفضيمت التعليمية وفقاض
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يناسب حاجات المتعلمين وخ اا هم وأسلوب تعلمهم وتفضيمتهم المتباينه، باإلضافة إلاع تناوع 

ور ثابتة، ومتحركة(، تنوع وتعادد االختباارات واألنشاطة، عنا ر محتوي المقرر )ن وم،  

تنوع أساليب التعزيز والرجع والدعم من المعلم واألقران طبقضا ألسلوب التعلم والتفضيمت، فضمض 

علع أنها تتيح سهولة االستخدام، وتحتوي علع م ادر تعلم متعددة ومتنوعة، وتتيح الرجوع لنفس 

 .ةالنقطة عند الخرو  من البيا

ان ت ميم محتوي إلكتروني تكيفي يتيح للمتعلمين المختلفين في أسالوب الاتعلم والتفضايمت 

ا للتفكير في المعلومات من خمل تقديم المعلومات والمهارات بتسلسال منطقاي قااام  التعليمية فر ض

لوياب، علع نظام التعلم اإللكتروني التكيفي، تراعي قدراته الفردية، وكذل  تنوع م ادرها عبار ا

والتاي  (Marra & Jonassen, 2002)(44) ويتفاق ذلا  ماع نتااام دراساة ماارا، وجوناسان

تو لت إلع أن المتعلمين مستقلين وجادين فع التعلم اإللكتروني، وينجزون مهمامهم التعليمية من 

فرم خمل القراءة والبح، المستقل، وذل  بسبب طبيعة بياة التعلم اإللكتروني التكيفية التي تتيح  

 للتعلم الفردي والمشخ ن لكل متعلم طبقضا ألسلوب تعلمه وتفضيمته التعليمية 

التاي  (47)  (Moustafa & Sharif,2011)وقاد اشاارات دراساة "م اطفع وشاريف

ا ألسااليب الاتعلم، وأشاارت إلاع أن الطامب الاذين هدفت الىع   بناء نظام وسااط فااقاة تكيفاي وفقاض

في كان أدااهم أفضل من الطمب الذين درسوا من خمل نظام تعليمي درسوا من خمل النظام التكي

 غير متكيف 

والتاي أظهارت فاعلياة  (15)م(2016مـروة محمـد المحمـدى )ويتفق ذل  ماع نتااام دراساة  

مهارات في تنمية مهارات التعلم إاللكتروني التكيفي وفقضا ألساليب التعلم المحتوي القاام علع بياات  

ربيع عبد العظـيم، ، وكذل  نتاام دراسة  لة لمستخدام لدي تمميذ المرحلة اإلعداديةالبرمجة والقابي

والتي   (Hasaballah, K. ,2016) (33)، ودراسة   (5)  م(2016رمود وسيد شعبان يون ، )  

أثبتت فاعلية استخدام وساال مبنية علع الواقع اإلفتراضي كأداه تعلام إلكتروناي تكيفاي قااام علاع 

 .الذكاء اال طناعيتكنولوجيا 

 وفاااي ذات الساااياق فاااإن نتااااام البحااا، الحاااالي تتفاااق ماااع  مبااااد  النظرياااة البنااياااة

Constructivist Theory  والتي أشاارات إلاع الاتعلم بأناه التكيفاات الحادثاة فاي المنظوماة ،

مهاام المعرفية الوظيفية للمتعلم، وأن عملية التعلم تختلف من فرد آلخر باختمف طبيعاة الاتعلم وال

ا لمبااد  النظرياة االت االية، فاإن تاوفير  والتفاعل الذي يحد، بين المتعلم وبين بياة التعلم، ووفقاض

المزيد من الوسااط المتعددة والفااقة التكيفية ساعد الطامب علاع بنااء قناوات ات اال باين المهاام 
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الم اادر وإعاادة المطلوبة والمحتوي والم ادر والوسااط المتاحة، مما ساهل علايهم التنقال باين  

 (27: 15)متابعة عرال المهارات التدريسية والتدريب عليها واتقانها 

ض باين  وبذل  يكون قد تحقق الفارال الثالا، والاذي يانم علاع "توجاد فاروق دالاة إح ااايا

متوسطات درجات أفراد عينة البح، يرجع إلع التفاعل بين أسالوب الاتعلم وتفضايمت المتعلماين 

روني التكيفي في القياس البعادي علاع بطاقاة ممحظاة مساتوي األداء التدريساي ببياة التعلم اإللكت

 ."لدي الطمب معلمي التربية الرياضية

 :االستخالصات والتوصيات

 :اوالً: االستخالصات

في ضوء نتائج البحث وطبقاً للفترة الزمنية التي تم فيها تنفي  البرنامج توصل الباحث الـى 

 االستخالصات التالية:

ض بين متوسطات درجات أفراد عيناة البحا، يرجاع إلاع أسالوب  -1 وجود فروق دالة إح اايا

التعلم وببياة التعلم اإللكتروني التكيفي فاي القيااس البعادي علاع بطاقاة ممحظاة مساتوي 

 األداء التدريسي لدي الطمب معلمي التربية الرياضية  

ض بين متوسطات درجات أفا -2 راد عيناة البحا، يرجاع التفضايمت وجود فروق دالة إح اايا

التعليميااة للمتعلمااين، وببياااة الااتعلم اإللكترونااي التكيفااي فااي القياااس البعاادي علااع بطاقااة 

 ممحظة مستوي األداء التدريسي لدي الطمب معلمي التربية الرياضية  

ض بين متوسطات درجات أفراد عيناة البحا، يرجاع إلاع التفاعال  -3 وجود فروق دالة إح اايا

بين أسلوب التعلم وتفضيمت المتعلمين ببياة التعلم اإللكتروني التكيفي في القيااس البعادي 

 علع بطاقة ممحظة مستوي األداء التدريسي لدي الطمب معلمي التربية الرياضية  

 :ثانياً: التـــــوصيات 

ل الباحـث في ضوء نتائج البحث وطبقاً للفترة الزمنية التي تم فيها تنفيـ  البرنـامج توصـ

 الى التوصيات التالية:

االسترشاد بالت ور المقترع لبياة التعلم اإللكترونع التكيفي مع اإلساتعانة باأدوات أخاري  -1

 فع مقررات أخري فع التعليم قبل الجامعع والتعليم الجامعع   2من الويب 

وتزوياد   اإلستفادة من األساس والمعاايير المقترحاة فاع البحا، الحاالع فاع مجاال التعلايم -2

مخططع البرامم التعليمية الخا ة باستخدام استراتجية التعلم التكيفي سواء علع مساتوي 

 التعليم العام أو التعليم الجامعع 
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ا ألسااليب  -3 ضرورة مراعاة المعايير الخا ة بت ميم بياات التعلم اإللكتروني التكيفاي وفقاض

ي واألداء المهااري ومهاارات التفكيار التعلم والتفضيمت التعليمية لتنمية التح يل المعرف

 العليا 

محاولااة تو اايف وإعااداد ماانهم يحتااوي علااع األسااس التربويااة والتكنولوجيااة للتاادريب  -4

 الميدانع يعتمد علع استخدام التعلم التكيفي فع التعليم 

األهتمام بت ميم بياات التعلم التكيفياة فاي ضاوء متغيارات مساتقبلية غيار مساتخدمة فاي  -5

 -داعيااة اإلنجاااز االكاااديمي-القاادرات المعرفيااة -الحااالي مثاال ) القاادرات العقليااةالبحاا، 

 الذكاءات المتعددة( 

مراعاة التنويع في الم اادر التعليمياة وطارق التادريس حتاي تاتمءم ماع أسااليب الاتعلم  -6

 والتفضيمت التعليمية لدي الطمب معلمي التربية الرياضية 

تساتهدف ت اميم نظام تعلام تكيفياة قااماة علاع الاذكاءات إجراء أبحا، ودراسات اخري   -7

 المتعددة، بت نيفتها المختلفة )المجموعة التحليلية، المجموعة التفاعلية( 
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 قائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة المراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع:

 العربية: اوالً: قائمة المراجع باللغه 

ــد   -1 ــد أحمـ إبـــراهيم محمـ

 م(2013اليماني، ) 

في   : الرياضية  التربية  بكلية  المعلم  للطالب  التدريسية  الكفاءة  تطوير 

األساسي،   التعليم  من  الثانية  الحلقة  لتمميذ  ال يفية  األنشطة  ضوء 

منشورة  غير  ماجستير  الرياضية  -رسالة  التربية  جامعة   -كلية 

 .المن ورة 

ــد ح  -2 ــاني، أحم ــين اللق س

علــي أحمـــد الجمـــل، ) 

 م(2002

التدريس،   : وطرق  المناهم  في  المعرفة  التربوية  الم طلحات  معجم 

 .الطبعة الثانية، القاهرة، عالم الكتب

جينيفــر مــون ؛ ترجمــة   -3

خالــد فــاروق العــامري،              

 م(2007) 

ية، ترجمة خالد العامري دار الفاروق  إعداد المناهم والدورات الدراس :

 .للنشر والتوزيع، القاهرة 

حنــان إســماعيل أحمــد،                       -4

 م(  2015) 

نمطان لعرال المحتوي التكيفي القاام علع النم الممتد والمعتم ببياة   : 

والكلي التحليلي  التفكير  السلوب  وفقضا  إلكترونية  علع    تعلم  وأثرهما 

تنمية بعال مهارات البرمجة والتنظيم الذاتي مجلة تكنولوجيا التعليم  

 – 99،(  3)  25 -سلسلة د ا رسات وبحو، محكمة، 

ربيع عبد العظيم، رمود   -5

ــون ،               وســيد شــعبان ي

 م(2016) 

الوسااط  : لمحتوي  التكيفي  للعرال  مقترع  في    نموذ   وأثره  الفااقة 

تكنولوجيا  طمب  لدي  الرقمي  الفوتوغرافي  الت وير  مهارات  تنمية 

دراسات   سلسلة  التعليم  تكنولوجيا  مجلة  تعلمهم  ألسلوب  وفقضا  التعليم 

 - 3،(   2)  26 -وبحو، محكمة، 

ــحات ســعيد محمــد   -6 الش

 (.2006عتمان )

والت : الفردي  اإللكترونع  التعلم  عاونع فع تح يل  فاعلية إستراتيجيتي 

تكنولوجيا  الويب،  عبر  التعلم  نحو  واتجاهاتهم  التربية  كلية  طمب 

الم رية   الجمعية  القاهرة،  محكمة،  وبحو،  دراسات  سلسلة  التعليم 

 .(16) لتكنولوجيا التعليم 

شــريف شــعبان محمــد،                -7

 م(2015) 

عبر الويب علع    أثر اختمف نمط التفاعل في الوسااط الفااقة التكيفية :

تنمية مها ا رت ت ميم مواقع اإلنترنت لدي تمميذ المرحلة االبتدااية  

 )رسالة ماجستير(، كلية التربية النوعية، جامعة عين شمس  
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طـــارق عبـــد الـــرؤوف   -8

 م(2008عامر ) 

 التربية العملية نظم معا رة   القاهرة: دار السحاب   :

ــود   -9 ــريم محمـ ــد الكـ عبـ

األشــقر ومجــدي ســعيد 

 م(  2009عقل، )

 ( Moodle ) تطوير األداء التكيفي لبرنامم إدارة المحتوي التعليمي 

والهندسية   الطبيعية  الدراسات  من  سلسلة  االسممية   الجامعة  في 

 150 - 123 (  2)  17غزة  

فاطمــة محمــد مصــطفى   -10

 م(2008الكنين)  

بكليات   : العملية  التربية  برامم  تحدي،  أجل  من  العملية  التربية  ندوة 

التربية وتطويرها  التقرير الختامع والتو يات للندوة  مجلة دراسات  

 (  19تربوية، )

محمـــد عطيـــة خمـــي                 -11

 م(2013) 

 ب  النظرية والبح، التربوي في تكنولوجيا التعليم  القاهرة: دار السحا :

ــي ،               -12 ــة خم ــد عطي محم

 م(  2016) 

التربية   : تكنولوجيا  ملتمر  أعمال  التكيفي  اإللكتروني  التعلم  بياات 

(، الجمعية العربية    251  -  237والتحديات العالمية للتعليم )م م  

 لتكنولوجيات التربية، القاهرة

ــي ،  -13 ــة خم ــد عطي             محم

 م(2018) 

 بياات التعلم االلكتروني ) الجزء األول(  القاهرة : دار السحاب   :

ــي ،              -14 ــة خم ــد عطي محم

 م (2014) 

مجلة :  ، والذكي  التكيفي  االلكتروني  مم   .المحتوي  التعليم،  تكنولوجيا 

 201، العدد الثاني  24

 مروة محمد المحمــدى،  -15

 م(.2016)

مقرر  : في  التعلم  ألساليب  وفقضا  تكيفية  إلكترونية  تعلم  بياة  ت ميم 

لدي   لمستخدام  والقابيلة  البرمجة  مهارات  تنمية  في  وأثرها  الحاسب 

العليا   الدراسات  كلية  دكتوراه(   اإلعدادية)رسالة  المرحلة  تمميذ 

 .للتربية، جامعة القاهرة 

ــد الســمي  -16 ع مصــطفى عب

محمــد وســهير حوالــة،           

 م(2005) 

 إعداد المعلم تنميته وتدريبه  عمان: دار الفكر   :

 

هدى نور الدين محمــد،                   -17

 م(2009)

التربية  : بكلية  المدرسات  الطالبات  لدي  التعليمية  المخرجات  تقويم 

رس التدريس،  جودة  معايير  ضوء  في  بالقاهرة  للبنات  الة  الرياضية 

 دكتوراه، كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة القاهرة
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